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ABSTRAKT 
 

Teoretická část práce je zaměřena na popis mechanických vlastností sypných krmných směsí 

komponovaných v kooperaci s Mendelovou univerzitou. Jedná se především o vlastnosti tokové,  

které jsou klíčové pro technologie zpracování těchto směsí. V prvé části je také obsažen obecný popis 

smykových přístrojů, detailněji je pak rozebrán Jenikeho smykový přístroj a Reometr FT4 od firmy 

Freeman Technology. Vzhledem ke komplexnosti a složitosti chování těchto látek bývají jejich 

vlastnosti určovány výhradně experimentální cestou, jíž se zabývá praktická část této práce. V praktické 

části lze najít popis výroby a analýzy vytvořených krmných směsí. Popsáno je měření vykonané  

na Jenikeho smykovém přístroji a na přístroji Rheometer FT4. Dále jsou rozebrána měření pevnosti  

a délky granulí a analýza sypkých krmných směsí na sítech. Analyzovanými materiály byly tedy krmné 

směsi pro krmení kuřat, které se vzájemně lišily obsahem moučných červů. Ze směsí byly následně 

vyrobeny granule, které byly poté také podrobeny měření. 

ABSTRACT 
 

The theoretical part of this work focuses on the description of mechanical properties of compound feed 

produced in cooperation with Mendel University in Brno.  These properties are mainly flow properties, 

which are crucial for the technological processes of these mixtures. The first part of this work also 

contains a general information about commonly used shear devices. Jenike's Shear Cell and Rheometer 

FT4 from company Freeman Technology are described in more detail. Because of the complexity of the 

behavior of these materials, their properties are mostly found the experimental way, which is the main 

topic of the practical part of this work. In this section you can find a description of measurements 

performed on Jenike's Shear Cell and on the Rheometer FT4. Moreover measurements of strength and 

length of granules were undertaken. Further the analysis of powder feed mixtures on sieves is described. 

Materials analyzed were compound feeds for chickens. Mutually they differed in the content  

of mealworms. Pellets were made from the mixtures and were then also subjected to measurement.  
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1 ÚVOD 
 

Práškovité látky najdeme všude okolo nás. Od farmaceutického průmyslu přes stavebnictví  

až po potravinářský průmysl je využití a studium partikulárních materiálu naprosto běžnou praxí.  

Ve farmaceutickém průmyslu se v sypké formě nachází různé materiály pro výrobu léčiv, potraviny 

mohou být vysušené ve formě prášku např. jako instantní polévky, či nápoje. Ve stavebnictví je zase 

poslední dobou trendem vyrábět pytlované směsmi jako beton, lepidla apod. 

 

Při průmyslové výrobě těchto a dalších sypkých produktů je stěžejním úkonem hlavně manipulace  

s nimi, zprostředkována bývá typicky pomocí dopravníků. Právě pro optimalizaci technologických 

procesů, dopravy, dávkování, skladování a dalších úkonů je nutné znát tokové vlastnosti daného 

materiálu. Zkoumání těchto vlastností je poměrně náročné, protože chování partikulární látky připomíná 

jak látky pevné, tak kapalné.  

 

V teoretické části práce je popsána teorie partikulárních látek týkající se granulometrie  

a morfologie, jejich chování a také měření jejich vlastností. Popsány jsou také síly působící  

mezi částicemi a jejich reologie. Jsou zde uvedeny především popisy používaných metod jako měření 

pomocí Jenikeho smykového přístroje (JSC), který byl prvním všeobecně přijatým a používaným 

přístrojem na měření tokových veličin. Dále je uveden reometr FT4 od firmy Freeman Technology,  

která poskytuje moderní, a hlavně komplexní reologický popis materiálů. Zahrnuta je též terminologie 

používaná ve spojitosti s reometrem FT4 a stručné objasnění měřených veličin. 

 

V praktické části byla použita technologie krmných směsí s obsahem moučných červů pro drůbež, 

která je v současnosti vyvíjena na Mendelově univerzitě, jako školní příklad demonstrace současných 

možností měření reologie partikulárních látek. V úvodní části e uveden konkrétní postup jejich přípravy. 

Dále je popsán způsob studia těchto směsí a granulí pomocí analýzy na sítech, měření velikosti  

a pevnosti granulí. Další částí je studium tokových vlastností pomocí Jenikeho smykového přístroje  

a reometru FT4. Je detailně popsáno samotné měření, součástí přístrojů a také finální vyhodnocení 

naměřených dat. 

 

Jako základ posuzování sypných vlastností partikulárních látek se používá především "flow 

function", na které navazují výpočty základních parametrů výsypek zásobníků a dávkovačů. Tyto 

výpočty v práci prezentovány nejsou. 

 

Měření tokových funkcí na Jenikeho aparatuře je zakotveno v Evropské normě a je to dosud jediný 

všeobecně ve světě uznávaný způsob posuzování sypných vlastností partikulárních látek, ale především 

pro velkou časovou náročnost a komplikovanost měření se ve světě hledá jednodušší způsob měření. 

Amerika prosazovala měření dle Johansona. V současnosti se snaží prosadit firma Freeman Technology 

z jihozápadní Anglie, kde jejich přístroje nabízí možnost komplexnějšího pohledu na sypné vlastnosti, 

než je základní měření "flow function". 

 

Cílem práce bylo seznámení se s teorií partikulárních látek a studiem jejich struktury a tokových 

parametrů a jejich praktickým měřením. Na základě experimentálně zjištěných vlastností lze poté 

navrhnout dopravní cesty, skladovací prostory způsoby dávkování, které zajistí spolehlivý tok materiálu 

během technologického zpracování. 
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2 TEORETICKÁ ČÁST 

2.1 Partikulární látky 

2.1.1 Definice partikulární látky 

 

Jako partikulární látky označujeme látky, které se skládají z částic pevné fáze tvořící skelet a z fáze 

tekuté (kapalná, či plynná), které jsou ve vzájemném kontaktu. Tekutá fáze zaplňuje tzv. póry neboli 

mezery mezi jednotlivými částicemi. Póry vznikají buď mezi částicemi, potom se označují jako vnější 

póry, nebo přímo v jednotlivých částicích, ty poté nazýváme vnitřní póry (uzavřené). Póry spojené  

s povrchem částice se označují jako otevřené (povrchové). Povrchové póry způsobují zvětšení povrchu 

dané částice. Uzavřené póry pak ovlivňují různé fyzikální vlastnosti jako hustotu, vodivost, či pevnost 

částice. 

Pevná částice v partikulární látce z hlediska mechaniky součástí skeletu, v průběhu mechanických 

procesů je výsledkem pohyb jako jednoho celku. Jako vhodnější označení pro tuto částici se proto volí 

pojem strukturní prvek. Pevná částice může být agregátem jemnějších částic. V takovém případě  

se vzhledem k jemnosti částic mohou vnitřní nebo povrchové póry projevovat jako pórovitost vnější.  

 

Pevné částice se typicky značně liší ve své velikosti, což může mít za následek různost některých 

fyzikálních a chemických vlastností. Menší částice mají totiž signifikantně větší specifický povrch. 

 

Mechanické vlastnosti partikulárních látek jsou dány charakterem jejich pohybové anatomie. 

Pohyblivost pevných částic je primárním důvodem toho, že se vlastnosti partikulární látky značně liší  

i v úzkých mezích, na rozdíl od látek spojitých. Dá se tedy říci, že vlastnosti partikulární látky lze 

charakterizovat za pomoci interakcí mezi částicemi. [1] 

 

2.1.2 Velikost částic partikulární látky 

 

Velikost částic je zásadní charakteristikou, která ovlivňuje mechanické vlastnosti partikulárních látek. 

Velikosti částic spadají do široké škály hodnot. Mohou se pohybovat v rozměrech submikroskopických, 

mikroskopických nebo makroskopických, které jsou již vidět okem. Pouhým okem viditelné jsou 

částice, jejichž poloměr je alespoň 0,1 mm a používá se pro ně pojem zrnité látky. Se zvětšující  

se velikostí částic se lineárně zmenšuje poměr povrchových sil (např. sil Van der Waalsových,  

či kapalinových můstků) k inerciálním silám, a proto se tyto látky také nazývají sypkými materiály. 

Obrázek 1 Průřez zrnem partikulární látky [1] 
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Velikosti submikroskopických částic se pohybují v jednotkách až stovkách nanometrů,  

což znamená, že pro jejich charakterizaci je vyžadováno studium a popis jejich morfologie úzce spojené 

často s krystalickou mřížkou. Částice o rozměrech menších, než je 1 nm, se označují jako 

anmikroskopické a svojí velikostí odpovídají již velikosti atomů, či molekul, a proto na jejich vliv  

na mechanické pochody není brán zřetel. [1] 

2.1.3 Tvar a složení částic partikulární látky 

 

K morfologickému popisu tvaru částic se využívá jejího uložení na tzv. rovinu nejvyšší stability.  

Toto uložení se popisuje tak, že na částici působí pouze gravitační síla a částice dopadá na vodorovnou 

podložku tak, že její nejmenší rozměr zaujme polohu kolmou na tuto podložku, respektive na rovinu. 

Velikost částice v poloze v rovině nejvyšší stability se popisuje pomocí tří navzájem kolmých 

rozměrů. T značí tloušťku, B značí šířku a L vyjadřuje délku. Pomocí těchto parametrů lze definovat  

tzv. podlouhlost ml a plochost mt dle vztahů 2.1 a 2.2. 

 

 
𝑚𝑙 =  

𝐿

𝐵
 (2.1) 

 

 
𝑚𝑡 =  

𝐵

𝑇
 (2.2) 

 

Pro vyjádření tvaru částice je ideální využít výpočtu pomocí průměru koule, která má s danou částicí 

určitý společný rozměr. Odchylky od tvaru koule popisují tvarové součinitele. Nejčastěji je používán 

objemový součinitel αv dle rovnice 2.3, dále povrchový součinitel αs dle 2.4 a sféricita αk vyjádřená 

rovnicí 2.5. 

 

 𝛼𝑣 =  
𝛼𝑒

𝑚𝑡√𝑚𝑙

 (2.3) 

 

 
𝛼𝑠 = 1,57 + 𝐴 (

𝛼𝑒

𝑚𝑙
)

4
3 𝑚𝑙 + 1

𝑚𝑡
 (2.4) 

 

 
𝛼𝑘 =  (

𝑑𝑣

𝑑𝑠
)

2

 (2.5) 

 

Obrázek 2 Rovina stability zrna a popis jeho tvaru [1] 
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Součinitel αe je redukovaný objemový součinitel, A je součinitel závislý na geometrickém tvaru 

částice, dv je průměr koule o stejném objemu, jaký má daná částice a ds je průměr koule, která má stejný 

povrch jako částice. V Tabulce 1 lze najít hodnoty těchto součinitelů pro různé částice. 

 

Tabulka 1 Tvar částic a jejich součinitelé [1] 

Tvar částice αv [-] αs [-] αk [-] 

kulovitý 0,32 – 0,41 2,7 – 3,4 0,817 

ostrohranný 0,2 – 0,28 2,5 – 3,2 0,655 

šupinkovitý 0,12 – 0,16 2,0 – 2,8 0,543 

velmi tenké šupinky 0,01 – 0,03 1,6 – 1,7 0,216 

 

Dle stupně zaoblení lze částice dělit do 5 skupin. Částice ostrohranné (angulární), hranaté 

(subangulární), částečně zaoblené, zaoblené a dokonale zaoblené. Stupeň zaoblení lze vyjádřit vztahem 

2.6. 

 

𝛼𝑧 =  
∑

𝑟𝑖
𝑟𝑣

𝑁
 

 

(2.6) 

kde ri je poloměr kružnice vepsané do rohů průmětu částice a rv je poloměr maximální vepsané 

kružnice celého průmětu částice. 

 

Složení partikulárních látek bývá dosti rozličné a postupem času dochází k jeho změnám  

např. oxidací částic, či během technologických procesů při jeho zpracování. Obecně se může jednat  

o látky organické, anorganické, kovové i nekovové. Pro mechanické vlastnosti daného materiálu  

je nejdůležitější, zda je křehký či tvárný. Mechanické chování partikulární látky se tedy s časem může 

měnit v závislosti na jejím složení, velikosti na ni působícího napětí, teplotě, či vlivem působících sil 

mezi částicemi. [1, 2] 

 

2.1.4 Vlhkost 

 

Na mechanické vlastnosti partikulárních látek má signifikantní vliv jejich vlhkost. Partikulární látka  

je suchá v případě, kdy je tvořena tuhou fází a její póry jsou vyplněny fází plynnou. Látka je vlhká,  

když jsou její póry z části zaplněny fází kapalnou. Jako pastu označujeme takovou látku, která je tvořena 

fází tuhou, jejíž póry jsou vyplněny kapalnou fází, typicky vodou. Vlhkost se uvádí v procentech a lze 

ji definovat dle vztahu 2.7. 

 

 𝑤 =
𝑚𝑣

𝑚𝑠
 ∙  100 (2.7) 

 

Proměnná mv je hmotnost kapaliny obsažené ve vzorku a ms je hmotnost vzorku. [3] 

2.1.5 Distribuce velikosti partikulární látky 

 

Partikulární látky typicky nebývají tvořeny stejně velkými částicemi, ale obsahují značně široký rozsah 

různých velikostí. Tyto systémy označujeme jako polydisperzní. Často poté bývá zapotřebí popsat 

rozložení jednotlivých velikostí – frakcí – částic v dané partikulární látce.  

 

Distribuci velikostí částic lze vyjádřit číselně (v tabulce) nebo graficky. Pro grafický popis distribuce 

velikosti částic jsou používány dva typy grafů: diferenciální a integrální. Oba tyto typy spolu  
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souvisí – diferenciací integrální křivky lze získat diferenciální distribuci a integrace diferenciální křivky 

vede k získání distribuce integrální. 

 

Diferenciální distribuční křivka popisuje relativní hmotnost částic jednotlivých velikostí,  

kdy místo hmotnosti mohou být znázorněny i jiné parametry částic, například jejich počet, objem, 

povrchovou plochu nebo intenzitu rozptýleného světla. Distribuční křivka je grafickým zobrazením 

rozdělovací funkce F(r). Nejčastěji používanými parametry diferenciální rozdělovací funkce jsou 

hmotnosti částic – hmotnostní diferenciální rozdělovací funkce Fw(r) a počet částic – početní 

diferenciální rozdělovací funkce FN(r). Tyto dva příklady diferenciální distribuční funkce lze zapsat 

následujícímu rovnicemi: 

 

 
𝐹𝑤(𝑟) =  

𝑑𝑚𝑟

𝑚 ∙ 𝑑𝑟
 (2.8) 

 

 
𝐹𝑁(𝑟) =  

𝑑𝑁𝑟

𝑁 ∙ 𝑑𝑟ʼ
 (2.9) 

 

Proměnná mr značí celkovou hmotnost všech částic o rozměru r, Nr je počet částic o rozměru r, m je 

celková hmotnost disperzního podílu a N je celkový počet částic disperzního podílu. 

 

Diferenciální rozdělovací funkce F(r) můžeme tedy definovat jako funkci, která udává podíl částic, 

které mají poloměr větší, nebo roven r + dr a platí tak rovnice 2.10. 

 

 
∫ 𝐹(𝑟)𝑑𝑟 = 1

∞

0

 (2.10) 

 

Dle průběhu distribuční křivky lze již na první pohled získat základní představu o distribuci částic v 

disperzním systému. V případě, že je polydisperzní systém tvořen velkým množstvím velikostních 

frakcí, je rozdělovací funkce spojitá s jediným maximem (viz levá část Obrázku 3), které odpovídá 

nejvíce zastoupené velikosti částic. V případech, kdy se v systému nachází pouze několik samostatných 

frakcí, tento fakt se pak projeví jak nespojitost distribuční křivky tvořící tolik maxim, kolik je v systému 

obsažených frakcí, přičemž poměr jejich hodnot je ekvivalentní poměru jejich zastoupení v systému  

(viz prostřední část Obrázku 3). Distribuční křivka charakterizující monodisperzní systém má tvar 

přímky kolmé na osu x, značí pouze jedinou velikost částic v systému obsaženou (viz pravá část  

na Obrázku 3). [1] 

 

Obrázek 3 Typové příklady distribučních křivek [5] 
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Na Obrázku 4 lze vidět vyznačené charakteristické informace, které lze získat z distribuční křivky. 

Základní informaci lze získat odečtením zastoupení částic o daném poloměru. Pokud by byla odečtena 

zastoupení částic o poloměrech 14,5 μm a 18 μm, byly by zjištěny výsledky 40 % a 20 %, z čehož plyne, 

že v polydisperzním systému je frakce částic s poloměry 14,5 μm zastoupena 2krát více než frakce  

s 18μm částicemi. Navíc plocha pod křivkou mezi těmito dvěma průměry dělená plochou pod celou 

distribuční křivkou udává zastoupení frakce ohraničené uvažovanými poloměry v rámci celého 

polydisperzního systému. 

 

Na Obrázku 4 jsou také znázorněny statistické hodnoty tzv. míry centrální tendence, konkrétně 

modus a aritmetický průměr velikostí částic. Modus vyjadřuje nejvíce zastoupenou velikost částic. 

Pokud je průběh distribuční křivky unimodální a symetrický, hodnota modu je shodná s hodnotou 

aritmetického průměru velikosti částic. Důvodem použití modu k charakterizaci zastoupení velikostí 

částic ve vzorku je skutečnost, že není ovlivněn případným obsahem malého počtu částic, jejichž 

velikost se výrazně odchyluje od velikostí ostatních částic, které by i přes své nízké zastoupení mohly 

hodnotu aritmetického průměru poměrně významně ovlivnit. Výhodou použití modu oproti 

aritmetickému průměru je též možnost použití nečíselných dat, například určení nejčastěji  

se vyskytujícího tvaru částic apod. 

 

Druhou vyznačenou veličinou je již zmíněný aritmetický průměr, který udává průměrnou velikost 

částic v systému a kvůli tomu, že průběh distribuční křivky zobrazené na Obrázku 4 není symetrický,  

je jeho hodnota odlišná od hodnoty modu. Protože diferenciální křivka na Obrázku 4 popisuje 

polydisperzní systém, je možno sledovat šířku rozsahu velikostí částic. Existuje více veličin,  

které určující šířku distribuce, nejčastěji je ale používaná tzv. pološířka. Hodnota pološířky je dána 

délkou úsečky, jež je vymezena z obou stran distribuční křivkou v polovině výšky (viz Obrázek 4). [4] 

 

 

Obrázek 4 Diferenciální rozdělovací křivka [5] 
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Druhou distribuční funkcí, která umožňuje charakterizovat rozložení velikostí částic v partikulární 

látce, je integrální (kumulativní) distribuční funkce velikosti částic I(r). Integrální distribuční funkci lze 

opět využít k popisu rozdělení různých vlastností částic, nejčastěji však popisuje rozdělení hmotností 

nebo počtu částic. V případě hmotnosti pak tato funkce udává, jaký podíl hmotnosti z celkové hmotnosti 

disperzního podílu tvoří frakce, jejichž částice mají poloměr menší nebo stejný než zvolená hodnota r1. 

 

 
𝐼(𝑟) =  ∫ 𝐹(𝑟)𝑑𝑟

𝑟1

0

 (2.11) 

 

Integrální rozdělovací funkci velikosti částic lze interpretovat také jako podíl frakcí, jejichž částice 

mají poloměr větší nebo stejný než zvolená hodnota r. Takto definována distribuční funkce je 

označována jako doplňková integrální rozdělovací funkce Q(r) a matematicky ji je možno zapsat jako 

rovnici 2.12. 

 

 
𝑄(𝑟) =  ∫ 𝐹(𝑟)𝑑𝑟

0

𝑟1

 (2.12) 

 

Jak již bylo zmíněno výše, integrální a diferenciální distribuční funkce spolu souvisí.  

Pro znázornění závislostí mezi těmito dvěma způsoby vyjádření distribuce velikostí částic, popisuje 

integrální rozdělovací funkce, jejíž průběh je vykreslen na Obrázku 5, jedná se o identický polydisperzní 

systém jako u diferenciální rozdělovací funkce na Obrázku 4. 

 

 

 

 

Obrázek 5 Integrální distribuční křivka [4] 
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Z hodnot uvedených na osách grafu (Obrázek 5), jejichž odečtení usnadňují pomocné čáry,  

lze konstatovat, že 50 % částic disperzního podílu je tvořeno částicemi velikosti 9,5 μm a menšími.  

Tato hodnota průměru částic se označuje d50 a ve statistice představuje jednu z měr centrální  

tendence – medián. Vedle mediánu jsou ve statistice používány také kvartily d25 a d75. Dále je možno  

z grafu vyčíst informaci, že částice velikosti 16,2 μm a menší jsou v disperzním podílu zastoupeny  

až z 90 %. Tento typ popisu distribuce je také využíván k určení zastoupení velikostí částic v rozmezí 

dvou poloměrů – pokud je v disperzním podílu například 90 % částic o poloměru 16,2 a menším a 75 

% částic o poloměru 12,6 a menším, vyplývá z toho, že 15 % částic disperzního podílu se nalézá  

v rozmezí poloměrů 12,6 a 16,2 μm. [4, 5] 

 

2.1.6 Vazby mezi pevnými částicemi 

 

Mezi částicemi sypkých látek působí určité vazebné mechanismy, jejichž silové působení je způsobeno 

omezenou pohybovou anatomií. Vazebné mechanismy způsobují vznik stavu napjatosti v partikulární 

látce. K porušení tohoto stavu dochází při působení vnějších sil, nebo při změně vnitřních podmínek. 

Dochází tak k uvolnění pohybové anatomie částic až do chvíle, kdy dojde k ustavení nové silové 

rovnováhy. V případě, že vnější síly působí trvale, dochází k hromadnému pohybu sledovaného objemu 

materiálu, který se značí jako tok partikulární látky. 

 

Vazebné mechanismy se dělí do dvou skupin. První z nich jsou vazby poddajné a druhou jsou vazby 

pevné (křehké). V první skupině dochází k snadnému vzájemnému přesunu částic, po němž je obnovena 

vazba nedochází tudíž k úbytku celkového množství vazeb. V případě druhém čili u vazeb pevných 

dochází k trvalému přerušení vazeb, jedná se o mechanický styk mezi částicemi. [1] 

 

Kontakt částic, který umožňuje jejich přímý styk, je spojen se silovým působením mezi částicemi. 

Toto působení označováno jako vnitřní tření a je bráno jako jeden z typů vazby – tzv. třecí vazba.  

Na rozdíl od kapalin jsou partikulární látky schopny přenášet třecí síly i v klidovém stavu. Proto jsou 

tyto látky schopny setrvat na hromadě, aniž by se roztekly pouhým působením gravitační síly. 

 

Rozlišují se dva typy dějů, které probíhají během vzájemného pohybu dvou stýkajících se těles.  

Při kontaktu se tělesa buď smýkají, jedná se pak o smykové tření, nebo dochází k odvalování těles  

a tření se pak označuje jako valivé. V reálných podmínkách se uplatňují oba typy tření, přičemž  

v závislosti na tvaru částice, modulu pružnosti, normálovém napětí a adhezních vlastnostech 

partikulárních materiálů částic, jeden z těchto typů převažuje. U látek partikulárních jsou typické částice 

neizometrického tvaru a stěžejním třením je tření smykové. 

 

Tření v sypkých materiálech je zprostředkováno interakcemi velkého množství částic,  

které se obvykle zásadně liší svými tvary, velikostí a orientací a jejich styčné plochy se tak zásadně liší. 

Právě z tohoto důvodu by bylo nereálné sledovat tření mezi jednotlivými částicemi, ale je analyzováno 

tření v určitém objemu vzorku, který se značí jako smyková zóna. Kvůli tomu se v tomto případě používá 

termín vnitřní tření, jehož hodnota musí být vždy větší než hodnota tření mezi dvěma rovinnými 

plochami z téhož materiálu. Hodnota vnitřního tření je z velké části ovlivněna velikostí objemové 

hmotnosti dané látky a není tedy materiálovou vlastností. Se zvyšující se objemovou hmotností roste 

hodnota vnitřního tření. Během smyku navíc běžně dochází ke změnám objemové hmotnosti, tudíž  

se může vnitřní tření po určitou dobu měření měnit. 
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Poměr mezi normálovými a třecími silami se vyjadřuje pomocí dvou látkových parametrů φi  

a φe. Tyto parametry jsou stanoveny pomocí smykové zkoušky na Jenikeho smykovém přístroji, tento 

test je popsán v kapitole 2.3.1 a dále v experimentální části práce. V případě, že jsou částice 

partikulárního materiálu spojovány pomocí adhezních sil, je tato vlastnost označována jako jejich 

soudržnost (kohezivita). Pro soudržné materiály je typické, že přímka svírající s horizontální osou úhel 

vnitřního tření neprochází počátkem souřadné soustavy, ale je pro nulová normálová napětí posunuta 

směrem ke kladným hodnotám smykového tření označovaným písmenem C (viz Obrázek 6).  

U soudržných materiálů můžeme i při nulovém normálovém napětí změřit určitou hodnotu smykového 

napětí. Na Obrázku 6 lze vidět rozdílné průběhy křivek a vyznačený úhel vnitřního tření a efektivní úhel. 

Nesoudržné (sypké) materiály naopak vykazují nulovou hodnotu smykového tření při nulové hodnotě 

normálového napětí. Jejich přímka z toho důvodu prochází počátkem souřadné soustavy. Přímka,  

která vymezuje efektivní úhel vždy prochází počátkem, z toho důvodu mají sypké materiály stejnou 

hodnotu efektivní úhlu a úhlu vnitřního tření (totožný průběh přímek). Obecně platí, že při zmenšující 

se velikosti částic (resp. zvětšující se styčnou plochou) rostou adhezní síly a látka se tak začíná chovat 

soudržně. Tento fakt je také důvodem soudržnosti práškovitých materiálů. [6] 

2.2 Mechanika partikulárních látek 
 

Partikulární látky lze popsat na základě interakcí jednotlivých částic, jimiž je látka tvořena. Toto řešení 

je komplexní, protože látka je tvořena z velkého množství částic, které se značně liší svými vlastnostmi 

jako tvar a velikost, kvůli čemuž se obtížně určují jejich mezičásticové síly. Pro výpočty a celkovou 

charakterizaci partikulárních látek se systém popisuje jako kontinuum. Je zvolen tzv. objemový prvek, 

který je zvolen tak, aby se daly zanedbat mezičásticové interakce. [7, 8] 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 6 Úhel vnitřního tření a efektivní úhel tření soudržné partikulární látky [17]  
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Látky s různým skupenstvím poskytují různou odezvu na působení vnějších sil. Při působení 

normálovým napětím σ1 ve směru kolmém na směr působení nebude žádné normálové napětí σ2.  

Poměr těchto napětí bude roven nule. V reálných pevných tělesech působením σ1 ve směru kolmém  

na tuto sílu vzniká normálové napětí σ2. Poměr těchto napětí bude větší než 0. Pro ideální kapaliny platí 

Pascalův zákon, dle nějž platí, že napětí σ1 je rovno σ2. Poměr těchto dvou napětí je tedy roven 1. 

Viskozita reálných kapalin je konečná. Proto je poměr napětí menší než 1. Partikulární látky mají 

vlastnosti někde mezi těmito dvěma stavy. Na vlastnosti sypkých látek má vliv velikost částic,  

tzv. úroveň partikularity. Závislost poměru hlavních napětí na úrovni partikularity udává Kézdiho 

diagram, který je k vidění na Obrázku 7. Při zvětšování velikosti částic dochází k přibližování vlastností 

látky k vlastnostem pevného tělesa. V případě, kdy je látka úplně pevná, bude partikularita nulová. 

Zmenšováním částic se zvětšuje partikularita a látka získává vlastnosti kontinua. [8, 9] 

 

Při namáhání systému tvořeného partikulární látkou se berou v úvahu síly, které působí  

na objemový prvek, a ne ty síly, které působí na jednotlivé částice v systému. Všechny síly,  

které na látku působí, můžeme rozložit na sílu normálovou a smykovou. Obě síly jsou k vidění  

na Obrázku 8. Normálová síla FN je kolmá na objemový prvek A. Smyková síla FS je rovnoběžná  

s objemovým prvkem A. [8] 

 

Obrázek 7 Kézdiho diagram [1] 

Obrázek 8 Vlevo je znázorněna působící síla a vpravo jsou síly rozloženy [8] 
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Napětí je definováno jako podíl FN dané síly působící na plochu A. Napětí vyjadřují vztahy 2.13  

a 2.14. 

 

 
𝜎 =  

𝐹𝑁

𝐴
 (2.13) 

 

 
𝜏 =  

𝐹𝑆

𝐴
 (2.14) 

 

2.2.1 Rozložení napětí v partikulárních materiálech 

 

Na Obrázku 9 je vlevo znázorněna nádoba obsahující partikulární látku. Předpokládá se, že mezi stěnou  

a látkou nedochází ke tření. Ve vertikálním směru na látku působí normálové napětí σV. Za předpokladu, 

že látka vykazuje Newtonovské vlastnosti, pak mají horizontální a vertikální napětí stejnou velikost. 

Partikulární látky ale mají jinou odezvu na namáhání. Dochází u nich ke vzniku horizontální síly,  

resp. napětí σH vlivem působení síly vertikální. Vznikající horizontální síla má pak menší hodnotu  

než vertikální. 

Z levé části Obrázku 9 je zřejmé, že na látku působí pouze normálové napětí. Oříznutím trojbokého 

hranolu z objemového prvku na Obrázku 9 vlevo je možno vypočítat normálové napětí σα  

a smykové napětí τα, které působí pod úhlem α dle rovnic 2.15 a 2.16. 

 

 𝜎α =  
𝜎𝑉 + 𝜎𝐻

2
 + 

𝜎𝑉 − 𝜎𝐻

2
cos(2𝛼) (2.15) 

 

 𝜏α =
𝜎𝑉 − 𝜎𝐻

2
sin(2𝛼) (2.16) 

 

Podle rovnic 2.15 a 2.16 určené hodnoty σα a τα pro všechny možné úhly je možné zakreslit  

do grafu závislosti smykového napětí τ na normálovém napětí σ. Spojením bodů σα a τα pro všechny 

možné úhly α se vykreslí kružnice, která se označuje jako Mohrova kružnice. Tato kružnice značí 

Obrázek 9 Vlevo je znázorněna kostka a trojboký hranol, vpravo pak převedení napětí do závislosti  

a Mohrova kružnice [8] 
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všechna napětí v libovolném sklonu při úhlu α. Napětí, které působí v rovině řezu pod úhlem sklonu α 

se dá najít v Mohrově kružnici pod úhlem 2α. Jak již bylo zmíněno, ve směru vertikálního  

a horizontálního napětí nepůsobí smykové napětí čili τ = 0, působí jen normálové napětí σV. Vertikální 

napětí σV je větší než horizontální napětí σH a nazývá se hlavní normálové napětí σ1. Horizontální napětí 

σH je menší než hlavní napětí a značí se σ2. 

 

Středem Mohrovy kružnice je τ = 0 a napětí spočtené podle vztahu 2.17 a poloměr kružnice udává 

rovnice 2.18. 

 

 𝜎 = 𝜎m

𝜎𝑉 + 𝜎𝐻

2
 (2.17) 

 

 𝜎𝑟 =
𝜎𝑉 − 𝜎𝐻

2
 (2.18) 

 

Z popsaných hodnot plyne, že napětí v partikulárních látkách nelze popsat jednou číselnou hodnotou. 

K jednomu hlavnímu napětí σ1 by totiž existovalo nekonečně mnoho menších hlavních napětí σ2.  

Proto se dá Mohrova kružnice definovat minimálně pomocí dvou hodnot. [8, 10]  

 

2.2.2 Tokové funkce 

 

Pro kapaliny je tok charakteristický, u partikulárních látek k toku dochází až po překonání působení 

mezičásticových sil. Jinými slovy po překonání tzv. mezního stavu napětí. Při opětovném poklesu napětí 

pod hodnotu mezního stavu se v materiálu opět ustaví klidový stav. Příkladem může být jednoosová 

zkouška tlakem, která je uvedena na Obrázku 10. [11] 

 

Tlaková zkouška se provádí v dutém válci za předpokladu konstantního působícího napětí.  

Mezi materiálem a stěnou válce nemá docházet ke tření. Na Obrázku 10 je vidět, že partikulární látka 

byla je zatížena konsolidačním napětím σ1. Stěna válce působí na vzorek normálovým napětím σ2.  

Po odstranění válce na materiál opět působí napětí σ1 (na Obrázku 10 v bodě b). Po překročení určité 

velikosti napětí, která se nazývá prostá hranice kluzu σc (tlaková pevnost), dochází k porušení materiálu, 

což je na Obrázku 10 znázorněno bodem c. [12] 

 

Vynesením těchto hodnot do grafu závislosti hodnot mezí kluzu σc na napětí σ1 obdržíme tokovou 

funkci, která charakterizuje tokové vlastnosti partikulárních látek. Toková funkce neboli flow function 

(ff) může být získána pomocí metod popsaných v kapitole 2.3.1.3. Rovnice 2.19 udává hodnotu ff,  

která vyjadřuje ochotu daného materiálu k toku. 

 

 𝑓𝑓 =  
𝜎1

𝜎𝑐
 (2.19) 

Obrázek 10 Jednoosá zkouška tlakem [8] 
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Hodnota ff charakterizuje jeden bod na tokové křivce. Čím menší je pevnost daného materiálu,  

tím snáze a lépe teče. Různé tokové křivky lze mezi sebou porovnávat pouze v případě, že byly sestaveny 

při stejném konsolidačním napětí. Podle hodnoty ff lze usuzovat, zda je látka soudržná či tekutá.  

Na Obrázku 11 je k vidění diagram uvádějící hodnoty, dle kterých lze tuto charakterizaci provést. [13] 

2.3 Přístroje pro měření smykových vlastností práškovitých materiálů 
 

Pro měření smykových vlastností partikulárních látek lze využít řadu přístrojů. Kruciální součástí všech 

těchto přístrojů je smyková cela, která se skládá z vodorovně položené misky, na níž je umístěn  

buď pohyblivý prstenec, či víčko. Smyková cela je naplněna sypkým materiálem a působí na ni 

vertikální normálová síla FN, kterou lze přepočítat na normálové napětí. Dochází k posuvu částí smykové 

cely. Na základě rozdílných způsobů posuvu částí cely se liší zmiňované přístroje. V určitých časových 

intervalech je zaznamenávána síla, která způsobuje posun cely. Tato síla je poté přepočtena na smykové 

napětí. [14] 

 

Obrázek 11 Klasifikace tokovosti partikulárních materiálů [8] 

Obrázek 12 Smykové cely jednotlivých typů přístrojů [11] 
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Významným přístrojem pro studium a popis mechanických a tokových vlastností partikulárních 

materiálů je Jenikeho smykový stroj (Jenike Shear Cell), který je k znázorněn na Obrázku 12 vlevo.  

Jedná se o první sestrojený přístroj na testování partikulárních látek. [15] 

 

V dnešní době nejpoužívanějším přístrojem pro studium tokových vlastností látek je rotační smykový 

přístroj dle Schulze (Schulze Ring Shear Tester), na Obrázku 12 se nachází uprostřed. Vzorek materiálu 

je umístěn do dolní části smykové cely a nahoru je umístěno víčko, které je fixováno spojovacími 

tyčemi. Na vzorek působí normálová síla FN. Smyková síla látky je generována rotací spodní části 

smykové cely, víčko je fixováno. Předností přístroje je automatizace měření a následné automatické 

vyhodnocení pomocí PC, což usnadňuje obsluhu a může eliminovat chyby vytvořené špatnou obsluhou 

přístroje, má tak lepší reprodukovatelnost. Nevýhodou je nehomogenní distribuce působícího napětí. 

[11] 

 

Modernější zařízení je FT4 Rheometer se smykovou celou, na Obrázku 12 k vidění vpravo.  

Je podobný rotačnímu smykovému přístroji, ale pohyblivou částí přístroje je víčko a vzorek je v cele 

upevněn. Na vzorek působí vertikálně normálová síla. Víčko vykonává rotační pohyb, který ve vzorku 

generuje smykové napětí. Provedení měření a vyhodnocení je automatické. [15] 

 

2.3.1 Jenikeho smykový přístroj 

 

Jenikeho smykový přístroj (Jenike Shear cell, JSC) se skládá z několika částí, které jsou k vidění  

na Obrázku 13. Konstrukce používaného přístroje je dále uvedena v praktické části práce. Smykovou 

celu JSC tvoří fixovaná miska a pohyblivý smykový kroužek, v této cele se nachází měřený vzorek.  

Na celu je umístěno víko s drsným povrchem, na němž je zavěšeno závaží na závěsu. Při konsolidaci 

vzorku je na smykové cele umístěn ještě další, tzv. formovací kroužek a konsolidační víčko s hladkým 

povrchem. Pro konsolidaci je pak použita konsolidační páka. [16] 

Jenikeho smykový přístroj má dráhu smykové zkoušky maximálně 6 mm, což odpovídá dvojnásobku 

tloušťky stěny. Přístroj je tedy touto dráhou limitován. Ustálení toku čili předsmyku je dosaženo  

v prvních 4-5 mm a na zbytku dráhy je poté vykonána smyková zkouška. Je nutné, aby byl vzorek před 

smykovou zkouškou v kritické konsolidaci. Z toho důvodu je před testem nutno provést konsolidaci. 

Obrázek 13 Smyková cela Jenikeho smykového stroje [17] 
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Smyková cela JSC může být z oceli či hliníku. Velikost a přesné rozměry cely udává výrobce. Snímač 

síly by měl být schopen vydržet sílu až 500 N. Posun hrotu by měl být schopen konstantní rychlosti  

1-3 mm/min. Celý přístroj by měl být umístěn na antivibrační podložce. [16] 

2.3.1.1 Výběr a příprava vzorku 

 

Na JSC je možno měřit částice o maximální velikosti, která odpovídá 5 % průměru smykové cely.  

Na výsledky smykové zkoušky má velký vliv vlhkost, zrnitost materiálu a okolní teplota. Kvůli vlivu 

vlhkosti musí být materiál skladován v uzavřených nádobách. Při odběru vzorku je nutno obsah nádoby 

promíchat k dosažení co největší homogenity směsi. Po každém měření je potřeba vzorek vyměnit  

za nový. [17] 

 

Vzorek je umístěn ve smykové cele. Smyková miska je fixována v určité poloze a je na ni položen 

smykový kroužek, který je poté posunut do základní polohy, k vidění na Obrázku 14. Na celu je položen 

formovací kroužek, který slouží k následné konsolidaci. Vzorek je nasypán do cely, při plnění cely musí 

být brán zřetel na to, aby v objemu vzorku nevznikaly dutiny (k jejich vytvoření dochází nejčastěji  

v místě přesazení smykové cely přes misku, na Obrázku 14 znázorněno bodem a). Když je cela naplněna 

až nad formovací kroužek, tak je povrch urovnán pomocí špachtle na úroveň horní hrany formovacího 

kroužku (viz Obrázek 14). [16] 

 

Na zarovnaný povrch je umístěno konsolidační víko a na něj konsolidační páka. Na konsolidační 

víko je zavěšen závěs se závažím, což způsobí pokles víka. K přípravě vzorku je nutno provést 

konsolidaci tak, aby byl vzorek v kritickém konsolidačním stavu. Obsluha jednou rukou přidržuje 

smykovou celu, aby nedošlo k jejímu pohybu a druhou rukou provádí opakované otáčení konsolidační 

pákou o 90 ° ve směru hodinových ručiček a následně zpět do základní polohy. Tomuto otáčení se říká 

twistování. Počet potřebných twistů se zjistí experimentálně z vytvářených grafů závislosti normálové 

síly na čase. Příprava vzorku je ukončena sejmutím konsolidačního víka a formovacího kroužku  

a opětovným zarovnáním povrchu vzorku pomocí špachtle. [16] 

 

2.3.1.2 Smyková zkouška 

 

Samotná smyková zkouška sestává ze dvou kroků. První částí je tzv. předsmyk, kdy se vzorek  

ve smykové cele dostává do kriticky konsolidovaného stavu a dochází k ustálení toku s ustálenou 

hodnotou objemové hustoty materiálu ve smykové cele, kdy na vzorek působí normálová síla vyvolaná 

závažím na závěsu o hmotnosti mVp. Následuje přerušení působení smykového napětí (až na nulovou 

Obrázek 14 Plnění smykové cely materiálem [16] 
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hodnotu) a vymění se závaží zavěšené na závěsu za nové, které má menší hmotnost, a to mVs (dochází 

tak ke změně působící normálové síly). Další částí je tzv. smyk. V této části testu je snímána  

a zaznamenávána aktuální hodnota smykového napětí za použití normálové síly, která na vzorek působí. 

Mezi působícími silami, resp. hmotnostmi závaží musí platit tento poměr mVp ˃ mVs 

. 

 

Smykové cely mohou mít odlišné rozměry, proto je vhodné nahradit působící sílu napětím. Smyková 

síla FS je přepočtena na smykové napětí τ podle vztahu 2.13 a normálová síla FN je přepočtena  

na normálové napětí σ dle vztahu 2.14, kde A představuje plochu příčného průřezu smykové cely. 

Výsledky smykové zkoušky jsou zaznamenány do grafu závislosti τ na σ. [16] 

 

Při smykové zkoušce vzniká ve smykové cele tzv. smyková zóna, k vidění na Obrázku 17.  

Případ a. ukazuje smykovou zónu v předsmyku a případ b. znázorňuje smykovou zónu ve smyku. [8]  

 

 

 

Obrázek 15 Jenikeho smykový stroj ve výchozí pozici před měření [16] 

Obrázek 16 Jenikeho smykový stroj v pozici po měření [16] 
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2.3.1.3 Vyhodnocení dat 

 

Naměřené hodnoty po přepočtu na hodnoty napětí jsou vyneseny do grafu závislosti smykového napětí 

na normálovém napětí. Hodnoty napětí, které vznikly při předsmyku, udávají bod předsmyku.  

Body smyku jsou získány z průměrných hodnot smykového napětí, jejich spojením vzniká mezní křivka 

(yield locus). Sestavení mezní křivky je znázorněny na Obrázku 18. Křivku lze použít k dalším 

výpočtům jen v případě, že se nachází na, nebo nad bodem předsmyku. Pokud se nachází pod ním, je 

nutno měření opakovat. [8] 

 

Po prodloužení smykových bodů přímkou je sestavena Mohrova kružnice takovým způsobem, aby 

procházela bodem počátku diagramu a mezní křivka byla její tečnou, na Obrázku 19 menší kružnice 

vlevo. Bod, v němž se kružnice a mezní křivka dotýkají, značí tečné napětí σtan. Platné jsou pouze  

ty smykové body, které leží nad bodem σtan. [16] 

 

Platné smykové body je možno vyhodnotit pomocí další Mohrovy kružnice.  Výsledky pro hodnoty 

předsmyku jsou vyhodnocovány zvlášť. Již sestavená menší kružnice prochází tedy počátkem soustavy 

a druhým bodem, kde protíná osu σ, je bod σc, který značí tlakovou pevnost.  Je tedy sestrojena další 

Obrázek 17 Tvar smykové zóny [8] 

Obrázek 18 Sestavení mezní křivky [8] 



24 

kružnice, která prochází bodem předsmyku a mezní křivka je opět její tečnou, na Obrázku 19 větší 

kružnice vpravo. Tato udává ustálený stav toku. Body, v nichž tato kružnice protíná osu s hodnotami σ 

jsou body hlavního normálového napětí, přičemž větší normálové napětí je značeno σ1 a a menší σ2.  

Z těchto bodů lze spočítat ff popsanou v kapitole 2.2.2. K větší Mohrově kružnici se dokreslí přímka, 

která je tečnou kružnice a zároveň prochází bodem počátku diagramu. Úhel, který tato přímka svírá  

s osou σ se nazývá efektivní úhel vnitřního tření φe. 

 

Z mezní křivky a jejím protínáním s osami se dají zjistit další body. Protnutím osy τ je získán bod τc 

neboli soudržnost. S osou σ pak bod pevnosti v tahu σt. V bodě koheze τc je normálové napětí rovno 

nule. Další hodnotou je úhel vnitřního tření φi, který je získán zjištěním úhlu mezi mezní křivkou  

a osou σ. [16] 

 

2.3.2 Práškový reometr FT4 

2.3.2.1 Přístroj FT4 Rheometer 

 

Reometr FT4 je moderní přístroj od anglické firmy Freeman Technology. Slouží k dynamické analýze 

partikulárních materiálů. Testování přístrojem je komplexní, poskytuje celou řadu výstupů jako 

informace o tekutosti látek, objemovou hustotu, stlačitelnost, permeabilitu a další. [18] 

 

Nutno říct, že tento přístroj je dosud pokládán za novinku, která stále nemá obecnou podporu odborné 

komunity. Stále je platná Evropská norma pro stanovení sypných vlastností práškových materiálů, která 

je založena na měření smykových vlastností na Jenikeho smykovém přístroji, jejímž spoluautorem je 

mimo jiné i vedoucí této práce prof. Ing. Tomáš Svěrák, CSc. 

 

Smyková cela je tvořena průhledným válcem, který je možno rozdělit na spodní a horní část  

(viz Obrázek 20). Spodní část cely je fixována a je plněna analyzovaným materiálem. Tato část cely 

disponuje zabudovanou váhou, díky které je možno velmi přesně plnit požadovaným množstvím vzorku. 

[19] 

Obrázek 19 Mezní křivka, Mohrovy kružnice a významné body v grafu [20] 
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Před konsolidací vzorku skrz materiál prochází rotující čepel, jejímž cílem je eliminace 

mezičásticových sil. Dále je vzorek konsolidován pomocí mírného klepání. Po provedení konsolidace 

je vyměněn píst za nový, který má na spodní straně radiálně uspořádané destičky. Horní část cely  

je odstraněna společně s materiálem v ní obsaženým. Smyk vzorku je následně způsoben rotací pístu. 

Během měření jsou zaznamenávány hodnoty rotační a normálové síly, z nichž je poté sestrojena mezní 

křivka. Velikost použitého předsmykového napětí může být 3, 6, 9 nebo 15 kPa.  

 

Přístroj provádí analýzu automaticky. Obsluha přístroje má tedy na starost pouze plnění cely 

vzorkem a výměnu pístu po konsolidaci. Veškeré síly a pohyb pístu ovládá počítač na základě zvolených 

parametrů. Automaticky je provedeno též vyhodnocení naměřených dat, je také sestrojena mezní křivka 

a Mohrovy kružnice. [18, 19] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 20 Jednotlivé časti Freeman FT4 reometru [21]  
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2.3.2.2 Terminologie 

 

Tabulka 2 Veličiny a jejich definice spojené s daty z přístroje FT4 Rheometer [14] 

Veličina Definice 

 BFE Basic Flowability 

Energy [mJ] 

 Energie potřebná k rozpohybování stabilní partikulární látky  

za normálních podmínek a započetí jejího toku ve zvoleném režimu 

při určité průtokové rychlosti. Při tomto měření je použita čepel  

se sklonem 5 ° při obvodové rychlosti špičky čepele 100 mm/s. 

 SI Stability Index   Faktor vyjadřující, jak se mění velikost tokové energie látky  

při opakujících se testech. 

 FRI Flow Rate Index   Faktor, jenž vyjadřuje změnu tokové energie při redukci průtokové 

rychlosti faktorem 10. 

 SE Specific Energy 

[mJ/g] 

 Energie potřebná k rozpohybování vzorku pomocí mírného smyku v 

režimu zdvihání materiálu. Tato energie je následně vydělena 

dělenou hmotou. 

 CBD Conditioned Bulk 

Density [g/ml] 

 Sypná hmotnost partikulární látky za daných podmínek. 

 AEv Aerated Energy 

[mJ] 

 Toková energie měřená při průchodu vzduchu objemem materiálu 

rychlostí v (mm/s). 

 ARv Aeration ratio   Faktor, kterým je snížena toková energie při aeraci s rychlostí 

vzduchu v (mm/s).  

 NAS Aeration 

Sensitivity [s/mm] 

 Maximální rychlost snižování tokové energie v závislosti  

na rychlosti průchozího vzduchu. 

 CEn, či m Consolidated 

Energy [mJ] 

 Energie potřebná k rozpohybování konsolidovaného materiálu po 

použití n vibrací, či m kPa tlaku. 

 CIn, či m Consolidation 

Index  

 Faktor, kterým je zvýšena toková energie jako výsledek zpevnění 

materiálu před provedením testu. Konsolidace se provádí buď 

stlačením, vibracemi, či skladováním při určitých podmínkách,  

kdy n značí počet vibrací a m kPa tlaku. 

 CPSm Compressibility 

[%] 

 Procentuálně vyjádřený nárůst sypné hmotnosti materiálu  

po aplikaci m kPa normálového napětí. 

 PDm, v Pressure Drop 

[mBar] 

 Pokles tlaku v partikulární látce při použití normálového napětí  

m kPa a rychlosti průchozího vzduchu v mm/s.  
 Km, v Permeability 

[cm2] 

 Propustnost vzorku za normálového napětí m kPa a rychlosti 

vzduchu v mm/s.  
 τn, m Shear Stress [kPa]  Smykové napětí je měřeno ve chvíli, kdy dochází k selhání smyku 

při použitém normálovém napětí n kPa po aplikaci normálového 

konsolidačního napětí m kPa. 

 ffc Flow Function 

Coefficient  

 Poměr vyššího hlavního napětí a meze kluzu při použití 

normálového konsolidačního napětí m kPa. Vyjádřen rovnicí (2.19). 

 WFAx Wall Friction 

Angle [°] 

 Úhel smyku potřebný k vyvolání ustáleného toku vzorku vůči stěně 

z daného materiálu o drsnosti povrchu x mikronů. 
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3 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 
 

Cílem mé experimentální práce byla příprava krmných směsí v sypké formě a ve formě granulí.  

Sypné směsi, a tedy i granule se vzájemně lišily obsahem moučných červů. Následujícím úkolem bylo 

prověření mechanických vlastností jak sypkých, tak granulovaných směsí. Stěžejním částí práce bylo 

studium tokových vlastností, které je dnes běžnou metodikou, která umožní navrhnout dávkovače a tvar 

zásobníků tak, aby technologie zpracování partikulárních materiálů v praxi dobře fungovala  

(tj. fungovala bez technologických zastávek způsobených zastavením toku materiálu mostováním, 

nebo zamrznutím dávkovačů) 

 

3.1 Příprava krmných směsí a granulí (dále využívány v experimentální části) 

3.1.1 Použité suroviny 

 

Na výrobu krmných směsí byly použity takové suroviny, aby zvířatům poskytly všechny potřebné 

složky potravy. Jako přidaná hodnota byly přidáni mouční červi (larvy potemníka moučného). Tito červi 

byli přidáváni v různých množstvích a to 0, 2, 5 a 20 %. Směs s nula procenty moučných červů sloužila 

jako kontrolní směs. Ostatní směsi lišící se obsahem červů byly následně využity na krmení kuřat a byla 

sledována jejich prospěšnost právě v závislosti na zastoupení červů. Hlavní surovinou byla pšenice jako 

zdroj sacharidů. Dalším zdrojem sacharidů byla kukuřice. Primárním zdrojem proteinů byl sójový 

extrahovaný šrot. Přidáváni byli též mouční červi, kteří obsahují vysoké množství bílkovin a také lipidů. 

Dále byly do směsí přidávány minerální látky, aminokyseliny a další stěžejní komponenty.  

Nedílnou součástí byl též oxid chromitý, díky kterému mohla být následně sledována stravitelnost směsi  

v zažívacím traktu vybraných živočichů. 

 

Hlavní ze surovin jsou k vidění na následujících snímcích. Na Obrázku 21 lze vidět vespod směs 

minerálních komponent, uprostřed sójový extrahovaný šrot s řepkovým olejem (zajišťuje lepší 

soudržnost směsi a usnadňuje její manuálně prováděnou homogenizaci) a nahoře směs sójového 

extrahovaného šrotu s olejem a oxidem chromitým. Na Obrázku 22 jsou používaní mouční červi. 

Obrázek 21 Použité suroviny 
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3.1.2 Šrotování a míchání krmných směsí 

 

Cílem míchání bylo vytvoření homogenních krmných směsí s různým obsahem moučných červů. 

Příprava probíhala v univerzitní míchárně krmiv Mendelovy univerzity (Pavilon M). Prvním krokem 

míchání směsi bylo šrotování naváženého množství kukuřice a pšenice, při kterém dochází k rozrušení 

obalových vrstev zrn. Pšenice byla šrotována kladívkovým šrotovníkem ŠK-300 od výrobce  

Tuška – Strojné zámočnictvo, jehož příkon je 5,5 kW, přístroj byl schopen pojmout přibližně 3 kg 

pšenice za minutu, při velikosti ok síta 2 mm. Přívod materiálu do přístroje lze ručně regulovat, uvedené 

množství bylo takové, aby jej byl přístroj schopen zpracovat, aniž by se v něm materiál hromadil  

a mohlo dojít k jeho ucpání. Kukuřice byla šrotována na šrotovací časti přístroje Kompaktmischer 

FM810+SD100 od firmy Himel, jehož příkon je 7,5 kW a zpracováno bylo přibližně 2 kg kukuřice  

za min. Dezintegrace materiálu v tomto přístroji je procesem dynamického tříštění. 

 

Následně bylo naváženo potřebné množství sójového extrahovaného šrotu a minerálních komponent, 

to bylo smícháno s řepkovým olejem a následně ručně promícháno (k dosažení co největší homogenity 

směsi). Pošrotována byla také směs již šrotované pšenice a moučných červů (šrotování samotných červů 

je vzhledem k jejich značnému obsahu tuku komplikované). Tato směs byla šrotována rovněž na přístroji 

ŠK-300, tento přístroj je klasickým kladívkovým mlecím zařízením, k vidění je na Obrázku 23. Zařízení 

bylo schopno pojmout přibližně 0,6 kg této směsi za minutu při velikosti ok síta 6 mm. 

 

Pošrotovaná pšenice, kukuřice a směs sójového šrotu a minerálních látek s olejem byla nasypána  

do míchačky, je součástí přístroje Kompaktmischer FM810+SD100 a byla míchána po dobu 20 min, 

přičemž po 10 minutách bylo malé množství směsi z míchačky odebráno a následně vráceno zpět k větší 

efektivitě homogenizace směsi. Míchačka funguje na principu lopatkového pomaluběžného míchadla. 

 

Obrázek 22 Mouční červi 
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Na Obrázku 23 lze vidět detailně stroj ŠK-300, na Obrázku 24 je poté zobrazen Kompaktmischer 

FM810+SD100, na jehož pravé straně bylo prováděno šrotování kukuřice a na levé straně míchání 

vytvořených směsí. 

 

Obrázek 23 Kladívkový šrotovník ŠK-300 

Obrázek 24 Přístroj Kompaktmischer FM810+SD100 
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3.1.3 Granulace krmných směsí 

 

Granulace směsí byla prováděna na přístroji MGB 100 – BONSAI od firmy KOVO NOVÁK,  

s příkonem 5,9 kW byl stroj schopen zpracovat přibližně 2 kg směsi za minutu. Při procesu dochází  

k tlakové granulaci roztíráním granulovaného materiálu na 6 mm široké deskové matrici.  Těsně před 

průchodem směsi skrze matrici do ní byl vstříknut v krátkých časových intervalech malý objem vody 

(cca od 50 do 100 μl, množství lze manuálně regulovat), který zlepšoval soudržnost vznikajících granulí 

a zabraňoval prášení směsi. Protože byly granule produkovány jen v malých množstvích (několik málo 

kg od každé směsi), nebyl do nich přidáván žádný spojovací materiál (často se používá např. škrob,  

či dextrin) a byly proto poměrně křehké. Hned po granulaci byly granule ponechány rozložené  

na podložce asi po dobu 30 min, aby zchladly a mírně se vysušily.  

Obrázek 25 MGB 100 – BONSAI 

Obrázek 26 Schéma granulačního procesu [23] 
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3.2 Posouzení vlastností směsí a pelet 

3.2.1 Separace na sítech 

 

Pro separaci na sítech bylo od každé směsi naváženo přibližně 100 g, toto množství bylo poté nasypáno 

na horní síto. Při separaci byla směs ponechána 5 min v přístroji AS 200 od firmy RETSCH, bylo použito 

5 sít s oky velikostí 3; 2; 1,5; 1 a 0,3 mm. Amplituda třepání byla nastavena na 1,80 mm/g. Při třepání 

došlo k separaci částí směsi na základě perkolačního efektu. Jednotlivá síta byla po ukončení třepání 

zvážena, byla též zvážena prázdná síta. Následně bylo určeno množství částic směsi nadsítné velikosti. 

3.2.2 Posouzení fyzikálních vlastností pelet 

 

Elektronickým posuvným měřítkem byla změřena velikost dvanácti náhodně vybraných kusů pelet  

od každého druhu směsi. Šířka pelet měřena nebyla, protože byla u všech kusů téměř stejná, dána je 

totiž velikostí použité matrice při granulaci. 

 

Tvrdost granulí byla měřena pomocí přístroje Kahl Pellet-Härtetester. Bylo opět vybráno  

12 kusů granulí od každé směsi. Granule byla vždy umístěna mezi posuvný píst přístroje,  

který se pohyboval po zmáčknutí tlačítka. V okamžiku rozdrcení pelety byl posuv pístu zastaven a byla 

odečtena pevnost granule v kg, která byla následně přepočítána na pevnost v newtonech (působící síly). 

 

Obrázek 27 Přístroj AS 200 



32 

Na následujícím obrázku je znázorněno schéma testu tvrdosti. Píst působí tlakovou silou  

na granuli až do okamžiku jejího rozdrcení. 

3.2.3 Statistické vyhodnocení analýzy na sítech a měření fyzikálních vlastností pelet 

 

Výsledky analýz byly zaznamenány do programu MS Excel. Ke statistickému zpracování pak sloužil 

program StatSoft Statistica 12. Pro data z analýzy na sítech byla zvolena vícefaktorová analýza variace 

(MANOVA). Pro zhodnocení statisticky významných rozdílů byl využit Scheffeho test, přičemž P˂0,05 

bylo bráno jako statisticky významný rozdíl. U hodnocení dat z měření pevnosti a velikosti granulí byla 

zvola jednofaktorová analýza variace (ANOVA). Opět byl proveden Scheffeho test a jako statisticky 

významné rozdíly byly opět brány hodnoty, kdy P˂0,05. 

 

Obrázek 29 Schéma testu tvrdosti pelet [22] 

Obrázek 28 Přístroj Kahl Pellet-Härtetester 
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3.2.4 Posouzení sypných vlastností směsí pomocí Janikeho smykového přístroje 

3.2.4.1 Popis přístroje a používaných pomůcek 

 

Jenikeho smykový přístroj je používán v Laboratoři chemického inženýrství na Fakultě chemické VUT 

v Brně. Je umístěn na antivibračním podkladu, který je tvořen cca 60cm betonem, jehož povrch je pokryt 

vrstvou písku o výšce cca 5 cm. Jsou tak velmi účinně tlumeny vibrace z okolí a přístroj se během měření 

téměř nemůže pohnout, čímž je zaručeno co nejpřesnější měření. Celý přístroj i s ostatními komponenty 

je znázorněn na Obrázku 30. 

Přístroj je tvořen motorem, zesilovačem, snímačem, mikrospínači, smykovou celou, závěsem, 

závažími a pomůckami, které byly využity k plnění smykové cely. Smykové misky a kroužky jsou  

od zbytku přístroje při plnění a údržbě odděleny krytem, aby nedošlo k jeho znečištění. Součásti přístroje 

jsou k vidění na Obrázku 31. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 30 Jenikeho smykový přístroj a příslušenství 
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Měrná soustava je poháněna motorem Maxon RE-36, pro translaci rotačního pohybu na posuvný 

slouží převodovka GP32S, která je připevněna k motoru. K ovládání motoru slouží jednoduchý ovladač 

(viz Obrázek 32). Pohyb může být proveden buď směrem kupředu při měření, či pro pohyb vzad.  

Pohyb snímacího hrotu je oboustranně ohraničen pomocí mikrospínačů, které po průchodu daným 

místem zastaví přívod elektřiny ze zdroje. 

 

Obrázek 32 Ovladač používaný pro regulaci pohybu hrotu 

Obrázek 31 Základní komponenty JSC 
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K přístroji je připojen snímač typu S od Firmy Hotinger (HBM) s jmenovitou silou 50 N  

a relativní odchylkou 0,05 %, který je velmi odolný vůči přetažení a tlaku. Sériovým portem je k počítači 

připojen zesilovač SCOUT 55, který slouží k zesílení signálu ze snímače. Ze zesilovače jde signál do 

PC, kde jsou měřené hodnoty zapisované do Excel souboru za současného vykreslování grafu. 

Byly použity dva zdroje napětí. Jeden ze zdrojů měl fixní napětí 24 V a výstupní proud 1 A, sloužil 

k rychlému pohybu snímacího hrotu vzad do základní polohy. Na druhém zdroji bylo možno nastavit 

napětí 2,2 – 21,5 V a proud 0,02 – 0,09 A, tento sloužil k posuvu snímacího hrotu při měření. Měření 

bylo prováděno při 8,7 V a 0,08 A, přičemž se snímací hrot posouval rychlostí 4 mm/min (došlo tak  

ke dvěma otočením šroubu za 1 min). 

Obrázek 33 Zesilovač SCOUT 55 

Obrázek 34 Zdroje napětí 
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Normálové napětí bylo vytvořeno pomocí závaží s různou hmotností. Závaží byla označena písmeny 

A – E. Dále byly k dispozici menší závaží značena x1, x2, x3. Přesná hmotnost používaných závaží je 

uvedena v Tabulce 3. Závaží byla zavěšena na závěsu pomocí oka s karabinou. Při výpočtu působícího 

napětí je poté potřeba přičíst také hmotnost vzorku ve smykovém kroužku, hmotnost kroužku, 

smykového víka a hmotnost závěsu. 

Tabulka 3 Hmotnosti použitých závaží 

závaží hmotnost [g] 

E 8737,8 

D 6829,5 

C 4850,8 

B 2951,1 

A 1001,9 

X3 752,8 

 

Tabulka 4 Hmotnosti součástí smykové cely a závěsu nesoucího závaží 

komponenta hmotnost [g] 

smykový kroužek mk 113,4 

smyková miska mm 316,3 

závěs mz 849,3 

smykové víko msv 96,7 

 

 

 

 

Obrázek 35 Používaná závaží 
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Tabulka 5 Rozměry smykové cely JSC 

komponenta vnitřní průměr [mm] výška [mm] 

smyková miska 100 19 

smykový kroužek 100 16 

smykové víko 99 2 

 

3.2.4.2 Příprava vzorku a plnění smykové cely 

 

Naplnění smykové cely bylo provedeno v souladu s popisem v kapitole 2.3.1.1. Velikost smykové cely 

je uvedena v Tabulce 5. Smyková miska byla v přístroji upevněna pomocí výstupku na přístroji,  

který přesně zapadá do malého otvoru v misce. Na misce se nacházel smykový kroužek, který byl 

fixován pomůckou z drátu. Ta sloužila také pro pohodlné sejmutí formovacího kroužku, jenž byl umístěn 

na smykovém kroužku. Formovací kroužek byl při manipulaci fixován manuálně. 

 

Vzorek byl v sáčku promíchán a byl opatrně umístěn do smykové cely pomocí lžíce. K přístroji byl 

aretován plech, který sloužil k zachytávání materiálu (viz Obrázek 36). Po naplnění cely materiálem 

bylo na materiál položeno konsolidační víko, konsolidační páka a závěs s vybraným závažím.  

Pomocí konsolidační páky bylo provedeno tzv. twistování. Ideální počet twistů byl určen na základě 

několika měření při různém počtu twistů a posouzení vzniklých grafů. Konsolidační páka, víko  

a formovací kroužek byly po twistování odstraněny. Povrch materiálu byl pomocí špachtle srovnán  

a byl zakryt smykovým víkem. 

Obrázek 36 JSC během procesu konsolidace 
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3.2.4.3 Smyková zkouška 

 

Jako první byl měřen tzv. předsmyk se stejným závažím, které bylo použito při přípravě vzorku.  

Hodnota síly působící na hrot byla zaznamenávána na PC. Ve chvíli, kdy se působící síla ustálila,  

byl pohyb hrotu zastaven. Bylo vyměněno závaží a použito lehčí. Po výměně byl pohon hrotu opět 

zapnut a byla zaznamenávána působící síla až do ustálení. Takto byla výměna provedena několikrát 

(vždy po ustálení působící síly) až do doby, kdy hrot urazil celou dráhu.  

 

Po provedení smykové zkoušky byla změřena hmotnost vzorku ve smykové cele mvz, která byla dále 

využívána ve výpočtech. Výpočet smykového a normálového napětí je uveden v rovnicích 2.13 

a 2.14. Smykové napětí bylo určeno z maximální snímané smykové síly. Do rovnice 2.13 byly dosazeny 

potřebné hmotnosti používaných komponent, závaží a vzorku ve smykovém kroužku, finální vztah pak 

vyjadřuje rovnice 3.1. Výpočet hmotnosti vzorku ve smykovém kroužku je vyjádřen rovnicí 3.2. 

 

 
𝜎 =  

𝐹𝑁

𝐴
=  

(𝑚𝑘 + 𝑚𝑠𝑣 + 𝑚𝑧 + 𝑚𝑣𝑧 + 𝑚𝑧𝑎𝑣) ∙ 𝑔

𝐴
 (3.1) 

 

 𝑚𝑣𝑧 =  
𝑚𝑐 − 𝑚𝑚 − 𝑚𝑘

2
 (3.2) 

 

3.2.4.4 Vyhodnocení naměřených dat 

 

Naměřené hodnoty byly v PC zaznamenány do .csv souboru, který je možno otevřít v programu 

Microsoft Excel. V Excelu byly přepočteny hodnoty působících sil na napětí tak, jak je uvedeno  

v kapitole 2.2. V Excelu byly též vykresleny grafy měření a sestaveny mezní křivky podle platných 

smykových bodů. V Excelu nebylo možné zakreslit Mohrovy kružnice, byl proto využit software 

GeoGebra, který touto funkcí disponuje. Kružnice byly k mezním křivkám vkládány ručně,  

program poté vyhodnotil velikost vyznačených úhlů a umístění bodů na jednotlivých křivkách. 

 

3.2.5 Testování technologií FT4 od Freeman Technology 

3.2.5.1 Metodologie 

 

Dynamický tok je měřen pomocí rotace čepele směrem dolů, její trajektorie má tvar šroubovice  

a prochází skrz materiál. Při pohybu směrem dolu je měřen kroutivý moment a axiální síla působící  

na čepel. Odpor vůči toku je vypočítán a vyjádřen jako toková energie. 

 

Základní toková energie je energie potřebná k ustavení určitého toku v daném objemu vzorku. Tento 

tok je způsoben průchodem čepele směrem dolu proti směru hodinových ručiček, přičemž je  

na vzorek vyvíjen poměrně vysoký tlak. Základní toková energie je poté spočítána z práce vykonané 

čepelí při průchodu celým objemem vzorku. Index stability určuje, zda se toková energie, a tedy i vzorek 

samotný během testu mění. Ke změnám může docházet např. opotřebováním materiálu, segregací, 

(de)aglomerací, či (de)aerací. Index průtokové rychlosti vyjadřuje, jak je partikulární materiál senzitivní 

vůči změně rychlosti toku, při měření se mění rychlost pohybu čepele skrz vzorek. 

 

Specifická energie je měřena při pohybu čepele směrem vzhůru. Při tomto měření je vzorek čepelí 

zdvihán a energie tak závisí více na mezimolekulárních silách a méně na ostatních faktorech jako 

stlačitelnost (která hraje velkou roli při pohybu směrem dolů, kdy test probíhá v uzavřeném prostoru  

a vzorek je tak stlačován). 
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Sypná hmotnost je vypočtena automaticky z údaje hmotnosti, která je měřena v přístroji 

zabudovanou váhou a z údaje objemu, který je znám díky velmi přesnému dávkování. 

 

Přítomnost, či absence vzduchu v materiálu může výrazně ovlivnit jeho tokové vlastnosti. Vzduch 

se do materiálu může dostat přirozenou cestou, např. při vysypání z násypky. Když je poté aerován, je 

zapotřebí méně energie k jeho pohybu. Chování vzorku lze popsat pomocí Aeration Ratio (AR). 

Normalised Aeration Ratio (NAR) vyjadřuje relativní změnu v tokové energii oproti nearovanému 

vzorku. Pokud je toková energie nearovaného vzorku podstatně menší, lze pak vzorky dobře porovnat. 

 

Soudržné partikulární látky vzduch nepropouští svým celým objemem, ale vzduch typicky vytvoří 

tunely, či dírky, kterými poté prochází. Změna energie je potom malá. V méně soudržných materiálech 

naopak vzduch prochází celým objemem, změna energie je poté signifikantně větší. V extrémních 

případech může docházet i k fluidizaci materiálu. 

 

Consolidation Energy (CE) a Consolidation index (CI) jsou určeny pomocí jednoho, či dvou 

konsolidačních režimů. Při použití metody Direct Pressue (DP) je materiál stlačen pístem tak,  

že vytlačený vzduch může odcházet pryč. Druhou metodou je vystavení vzorku vibracím a následné 

dynamické testování a porovnání jeho BFE s původním vzorkem. 

 

Objemové vlastnosti partikulárních materiálů se měří vkládáním normálové síly na materiál pomocí 

ventilačního pístu, který umožňuje odchod vytlačeného vzduchu. 

 

Stlačitelnost vyjadřuje schopnost materiálu být stlačen za normálního tlaku. Nehodnotí přímo tokové 

vlastnosti materiálu, ale pomáhá pochopit jeho chování během technologických procesů, či skladování 

např. v pytlech nebo sudech. 

 

Při testu propustnosti je měřen tlak potřebný k udržení konstantního toku vzduchu skrz objem 

materiálu, na nějž působí zvyšující se normálové napětí. Větší normálové napětí obecně způsobuje větší 

pokles tlaku, permeabilita se totiž zmenšuje s tím, jak se k sobě přibližují částice vzorku. 

 

Testy ve smykové cele jsou používány k určení smykového napětí potřebného k vyvolání toku 

materiálu před konsolidací. Tato informace napovídá, jak snadno je schopen materiál přejít  

ze stacionárního stavu do dynamického toku, např. při otevření otvoru násypky apod. Při testování je  

na vzorek působeno normálovým napětím a následně kroutivým momentem. Cílem je dosáhnout 

ustáleného toku mezi oběma povrchy ve smyku. Během testu ve smykové cele je partikulární materiál 

vystaven působení předkonsolidačního normálového napětí ještě před testy s měnícím se napětím. 

 

Tradiční metoda využívá tzv. Mohrových kružnic, z jejichž analýzy vychází mnoho matematických 

parametrů. Tuto analýzu lze provést automaticky pomocí softwaru FT4, nicméně je doporučeno 

považovat absolutní smykové napětí za dané normálové napětí jakožto nejspolehlivější data, protože 

není závislé na přesnosti použitého matematického aparátu. 

 

Porovnání nezpracovaných dat jako smykové napětí oproti normálovému napěti umožňuje přímo a 

reprezentativně porovnat chování materiálu v konsolidovaném stavu. Čím větší je smykové napětí při 

daném normálovém napětí, tím problematičtější bude podnícení toku partikulární látky během 

technologických procesů. 

 

Wall Friction test je podobný testu ve smykové cele, nicméně zde nedochází ke smyku vrstvy 

materiálu a sebe sama, ale o smyk disku z daného materiálu o povrch partikulární látky, přičemž je  

na ni vkládáno měnící se normálové napětí. 
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4 VÝSLEDKY A DISKUZE 

4.1 Výsledky analýzy na sítech 
 

Tabulka 6 Průměrné relativní hmotností různě velkých částic konkrétních směsí 

Velikost 

síta [μm]  

Směs  N Hmotnost vzorku [%] 

(Průměr) 

Hmotnost vzorku 

[%] (Sm.odch.) 

Hmotnost vzorku [%] 

(Sm.Ch.) 

0 0 6 4,49 3,63 1,48 

0 2 6 2,48 1,24 0,51 

0 5 6 1,91 1,24 0,51 

0 20 6 0,52 0,09 0,04 

300 0 6 62,43 5,26 2,15 (a) 

300 2 6 63,75 1,67 0,68 (a) 

300 5 6 71,30 0,81 0,33 (b) 

300 20 6 69,98 0,63 0,26 (b) 

1000 0 6 23,45 0,45 0,18 

1000 2 6 24,48 0,68 0,28 

1000 5 6 21,82 0,73 0,30 

1000 20 6 22,85 0,35 0,14 

1500 0 6 6,19 0,17 0,07 

1500 2 6 7,25 0,18 0,07 

1500 5 6 4,02 0,20 0,08 

1500 20 6 5,01 0,25 0,10 

2000 0 6 1,86 0,16 0,06 

2000 2 6 2,50 0,18 0,07 

2000 5 6 1,07 0,08 0,03 

2000 20 6 1,69 0,14 0,06 

3000 0 6 0,04 0,05 0,02 

3000 2 6 0,05 0,04 0,02 

3000 5 6 0,02 0,03 0,01 

3000 20 6 0,19 0,04 0,02 

 

Při porovnání jednotlivých směsí byly zjištěny statisticky významné odchylky pouze u síta s velikostí 

ok 0,3 mm. Konkrétně byly tyto signifikantní diference v hmotnostních podílech zjištěny mezi směsmi 

s obsahem červů 5 % a 2 %, 5 % a 0 % a dále 20 % a 2 % a také 20 % a 0 %. 
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Tabulka 7 Průměrné relativní hmotnosti částic různých velikostí (průměry ze všech směsí) 

Velikost 

síta [μm] 

N Hmotnost vzorku 

[%] (Průměr) 

Hmotnost vzorku [%] 

(Sm.odch.) 

Hmotnost vzorku [%] 

(Sm.Ch.) 

0 24 2,35 2,38 0,49 

300 24 66,87 4,71 0,96 

1000 24 23,15 1,12 0,23 

1500 24 5,62 1,26 0,26 

2000 24 1,78 0,54 0,11 

3000 24 0,07 0,08 0,02 

 

Z těchto výsledků je evidentní, že zdaleka nejvíce zastoupené částice ve směsi měly rozměr  

mezi 0,3–1 mm, u této velikosti je největší hodnota směrodatné odchylky. Tento výsledek je primárně 

zapříčiněn výběrem použitých surovin a jejich technologickým zpracováním. 

 

4.2 Výsledky měření velikosti granulí 
 

Tabulka 8 Průměrné velikosti granulí 

Směs N Velikost [mm] (Průměr) Velikost [mm] (Sm.odch.) Velikost [mm] (Sm.Ch.) 

TM0 12 6,6800 0,4334 0,1251 

TM2 12 7,0650 0,5541 0,1599 

TM5 12 7,1533 0,4988 0,1440 

TM20 12 6,9992 0,7488 0,2162 

 

Z výsledků plyne, že v průměru byly nejdelší pelety vytvořené ze směsi s obsahem červů 5 %,  

jejichž průměrná délka činila 0,715 cm. U tohoto měření nebyly nalezeny žádné statisticky významné 

rozdíly ve velikostech. 

 

4.3 Výsledky měření pevnosti granulí 
 

Tabulka 9 Průměrné pevnosti granulí uvedené v kilogramech 

Směs N Pevnost [kg] (Průměr) Pevnost [kg] (Sm.odch.) Pevnost [kg] (Sm.Ch.) 

TM0 12 3,42 0,60 0,17 

TM2 12 3,67 0,49 0,14 

TM5 12 3,92 0,60 0,17 

TM20 12 3,46 0,58 0,17 
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Tabulka 10 Průměrné pevnosti granulí uvedené v newtonech 

Směs N Pevnost [N] (Průměr) Pevnost [N] (Sm.odch.) Pevnost [N] (Sm.Ch.) 

TM0 12 33,52 5,85 1,69 

TM2 12 35,97 4,83 1,39 

TM5 12 38,42 5,85 1,69 

TM20 12 33,93 5,71 1,65 

 

Největší průměrnou tvrdost vykazovala směs s obsahem červů 5 %, což by mohlo korelovat s výsledky 

měření délky granulí, kdy granule této směsi byly v průměru největší. U těchto dat nicméně nebyly 

zjištěny žádné statisticky významné rozdíly. 

 

4.4 Výsledky z Jenikeho smykového přístroje 
 

Cílem měření bylo sestavení tokových křivek materiálů. Pro sestrojení tokové křivky bylo nutno provést 

pro každý materiál měření s čtyřmi různými předkonsolidačními závažími. Každé toto měření s určitým 

předkonsolidačním závažím bylo 3krát zopakováno. Dále používaná data normálových a smykových 

napětí byly tedy získány z již zprůměrovaných hodnot sil z těchto opakovaných měření. Takto vznikly 

mezní křivky, Mohrovy kružnice a následně tokové funkce pro jednotlivé krmné směsi. Protože bylo 

vyhodnocování provedeno pro všechny vzorky a pro všechna předkonsolidační závaží stejně,  

je zde uveden postup pouze pro směs s obsahem červů 2 %. Zbývající mezní křivky, Mohrovy kružnice 

a tokové funkce jsou k vidění v sekci Přílohy. 

 

Do počítače byly zapisovány data ze snímače udávající aktuální působící smykovou sílu.  

Na Obrázku 38 je zobrazen průběh předsmyku a samotné smykové zkoušky. Cílem bylo nechat každý 

tok co nejvíce ustálit. Problém byl ten, že smyková dráha je omezena, a tak musela být dráha 

jednotlivých smyků rozvržena, aby se stihly všechny toky co nejvíce ustálit. Jednotlivé křivky jsou 

označeny závažím, které bylo při měření použito. 

 

Ještě před započetím smykových zkoušek bylo nutno určit, jaká závaží použít a kolik provést twistů. 

Na Obrázku 37 je vidět zkouška konsolidace pomocí závaží E a porovnání křivek při provedení 10, 15 

a 20 twistů. 
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Z Obrázku 37 je evidentní, že nejvhodnějším počtem twistů je 15. Při této hodnotě dochází 

nejrychleji k ustálení hodnot působící smykové síly. 

 

Následovala smyková zkouška, počáteční konsolidace probíhala se závažím E, následovala závaží 

D, C a B. Na Obrázku 38 je vidět smyková zkouška, ke konsolidaci bylo provedeno určených 15 twistů. 

 

Obrázek 37 Optimalizace konsolidace se závažím E u 2% směsi 

Obrázek 38 Graf průběhu smykové zkoušky 2% směsi 
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4.4.1 Sestavení tokových křivek 

 

Pro výpočty byl vždy vybrán úsek křivky, kde docházelo k ustálení smykové síly, tyto hodnoty byly 

zprůměrovány. Získané hodnoty sil byly dle rovnic 2.13 (resp. 3.1) a 2.14 přepočítány na smykové  

a normálové napětí. Hmotnost vzorku ve smykovém kroužku (resp. nad smykovou rovinou) byla určena 

tak, že byl zvážen vzorek v smykové cele, následně byla odečtena hmotnost misky a smykového kroužku 

a tato hodnota byla vydělena dvěma. Diference objemů smykového kroužku a misky je v celkovém 

kontextu zanedbatelná a po zkoušce výpočtů s uvažováním tohoto rozdílu byly výsledky jen nepatrně 

odlišné. Přesný výpočet objemu smykové misky je navíc komplikovaný, protože její spodní část 

obsahuje koncentrické drážky. Tento výpočet uvádí rovnice 3.2. 

 

Tabulka 11 Hodnoty sil a jejich přepočty na napětí 

Bod Závaží σ [kPa] FS [N] τ [kPa] 

předsmyk E 12,5918 38,62 5,0196 

smyk D 10,1586 39,37 5,1171 

smyk C 7,6357 35,11 4,5634 

smyk B 5,2135 27,09 3,5210 

 

Bod E je bodem předsmyku, na Obrázku 39 je označen červeně, zbývající body jsou smykové body. 

Bod předsmyku by se měl nacházet pod mezní křivkou, což jest splněno, hodnoty jsou tedy vhodné k 

dalšímu zpracování. 

 

 

Mohrovy kružnice byly zakresleny do mezní křivky pomocí softwaru GeoGebra (viz Obrázek 40). 

Body jsou opět pojmenovány podle závaží použitého při měření. Pomocí těchto kružnic byly určeny 

hodnoty efektivního úhlu vnitřního tření φe, pevnost v tahu σt, tlaková pevnost (mez kluzu) σc,  

větší normálové napětí σ1, menší normálové napětí σ2, soudržnost τc a úhel vnitřního tření φi. 

y = 0,322x + 1,9307

R² = 0,9655

3
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Obrázek 39 Mezní křivka 2% směsi, konsolidace provedena se závažím E 
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Hodnoty získané pomocí tohoto softwaru jsou uvedeny v Tabulce 12. Hodnoty nejsou úplně přesné, 

protože GeoGebra neumožňuje automatické vykreslení kružnic, byly tedy vytvořeny manuálně.  

Z hodnot meze kluzu σc a napětí σ1 byla vypočítána ff, která udává jeden bod z tokové funkce. 

 

Tabulka 12 Hodnoty získané pomocí softwaru GeoGebra 

 Směs φe [°] φi [°] σt [kPa] σc [kPa] σ1 [kPa] σ2 [kPa] τc [kPa] ff [-] 

2% (záv. E) 21,73 17,85 -5,99 5,27 16,33 5,86 1,93 3,10 

 

Takto byly tedy zpracovány všechny měření a vytvořeny tokové funkce směsí. Na Obrázku 41 je  

znázorněna toková funkce 2% směsi. 

Obrázek 40 Mezní křivka a Mohrovy kružnice 
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Obrázek 41 Toková funkce 2% směsi 
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4.4.2 Tokové funkce 

 

Způsobem popsaným v předchozí kapitole byly popsány tokové charakteristiky všech vzorků.  

Výsledky jsou k vidění v Tabulce 13. 

 

Tabulka 13 Hodnoty tokových charakteristik vzorků 

Směs Závaží φe [°] φi [°] σt [kPa] σc [kPa] σ1 [kPa] σ2 [kPa] τc [kPa] ff [-] 

2% 

E 21,73 17,85 -5,99 5,27 16,33 5,86 1,93 3,10 

D 23,46 26,16 -1,91 3,08 13,31 3,99 0,94 4,32 

C 21,98 19,52 -2,51 2,50 10,10 3,78 0,89 4,04 

BA 20,31 17,00 -2,72 2,28 8,30 3,31 0,83 3,64 

  

5% 

E 21,64 18,25 -5,85 5,34 16,19 5,66 1,93 3,03 

D 19,94 19,27 -3,50 3,49 12,60 4,61 1,22 3,61 

C 20,24 18,81 -2,49 2,39 9,66 3,73 0,85 4,04 

BA 19,76 15,71 -3,41 2,54 8,15 3,22 0,96 3,21 

  

20% 

E 22,20 18,79 -5,57 5,31 16,40 5,68 1,89 3,09 

D 19,75 19,78 -3,22 3,28 12,51 4,54 1,16 3,81 

C 21,88 19,67 -2,65 2,71 9,96 3,62 0,95 3,68 

BA 19,80 16,33 -3,34 2,62 8,08 3,08 0,98 3,08 

 

Na Obrázku 42 jsou znázorněny tokové funkce měřených vzorků. Vidět jsou také přímky 

odpovídající hodnotám tokové funkce 1, 2, 4 a 10. Ze sestrojených tokových funkcí jednotlivých 

krmných směsí lze pozorovat jejich velmi podobné tokové chování. Lze konstatovat, že u směsi 

s obsahem moučných červů 2% lze pozorovat při nižších napětích největší ochotu k toku, při vyšších 

napětích má pak tato směs vyšší směrnici a má tak větší tendenci ke snižování ff koeficientu a ochota 

k toku se tak značně zmenšuje (více než u zbývajících směsí. 

 

Obrázek 42 Tokové funkce směsí 
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Na Obrázku 43 je pro lepší názornost zobrazení tokových funkcí v užším rozmezí napětí.  

Směs s dvěma procenty moučných červů vykazuje při napětí 10 a 13 kPa nejvyšší hodnoty koeficientu 

flow function. Při těchto napětích jsou koeficienty větší než 4, což znamená, že směs lze označit jako 

tekoucí. Při napětí 8 a 16 kPa je koeficient pod hodnotou 4, vzorek tak vykazuje spíše kohézní charakter. 

Jako kohézní lze označit další dva vzorky prakticky při všech napětích, nicméně při větším napětí  

(posun z 8 kPa na 10 a 12 kPa) lze pozorovat mírné zlepšení ochoty k toku. U 5% směsi lze vidět  

při napětí 10 kPa také hodnotu ff větší než 4. 

 

Při porovnání jednotlivých směsí lze říci, že největší ochotu k toku vykazuje 2% směs. Co se týká 

směsí s obsahem 5 a 20 %, tak při nižších dvou napětích lze pozorovat lepší výsledky u 5% směsi.  

Pří dvou vyšších hodnotách napětí má naopak vyšší ff koeficient 20% směs.  

 

4.5 Výsledky z Reometru FT4 
 

Dva vzorky směsí pro krmení kuřat byly podrobeny měření pomocí přístroje FT4 Powder Rheometer. 

Jednalo se o vzorky s obsahem 0 a 5 % moučných červů. Vzorky byly charakterizovány pomocí 

standardní FT4 technologie, která je popsána v kapitole 2.3.2.1 za použití 23,5 mm široké čepele a nádob  

s průměrem 25 mm. Byly prokázány zřejmé a opakovatelné rozdíly mezi vzorky, z čehož lze usuzovat, 

že se při technologických procesech bude jejich chování lišit. 

 

Vzorek č. 1 s obsahem červů 0 % vykazoval nejvyšší základní tokovou energii (BFE) a zároveň 

nejnižší stlačitelnost. Tyto vlastnosti jsou typické pro více pohyblivé a méně soudržné práškovité směsi. 

Vysoká podmíněná sypná hustota (CBD) indikuje, že je tento vzorek, že jsou částice tohoto vzorku lépe 

prostorově uspořádány a obsahují méně vzduchových mezer, což opět znamená, že se směs chová méně 

soudržně. Nicméně vyšší hodnoty smykového napětí a úhlu stěnového tření (WFA) značí, že směs klade 

větší odpor vůči toku při jejím nahromadění, což upozorňuje na potřebu testovat tyto směsi přímo  

za podmínek při technologických procesech. 

Obrázek 43 Tokové funkce zobrazené v užším rozmezí napětí 
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U vzorku č. 2 s obsahem červů 5 % byly výsledky BFE a CBD nejnižší. Vykazoval ale vyšší 

stlačitelnost. Tyto vlastnosti jsou typické pro více soudržné materiály s méně vhodným uspořádáním 

částic a větším obsahem vzduchových mezer. Nižší hodnota BFE je pravděpodobně výsledkem 

zvýšeného množství vzduchových dutin v materiálu, který tak klade menší odpor pří průchodu čepele. 

Toto značí, že přídavek moučných červů mění odpor vůči nucenému toku materiálu, což by mohlo hrát 

roli při použití rotačních granulátorů. Nízká hodnota WFA znamená, že materiál klade menší odpor  

při pohybu proti stěně. 

Tabulka 14 Výsledky měření dynamických parametrů 

Dynamic Measurements Nr.01 Feed 0% Nr.02 Feed 5% 

Basic Flowability Energy, BFE [mJ] 110 (±4.5%) 103 (±3.5%) 

Stability Index, SI 0.9 (±7.0%) 1.0 (±0.8%) 

Flow Rate Index, FRI 1.0 (±7.1%) 1.0 (±3.2%) 

Specific Energy, SE [mJ/g] 3.6 (±0.6%) 3.9 (±2.4%) 

Conditioned Bulk Density, CBD [g/ml] 0.612 (±0.065%) 0.521 (±4.680%) 

Aeration Ratio, AR100 2.2 (±3.2%) 2.4 (±0.5%) 

Aerated Energy, AE100 [mJ] 51.5 (±1.0%) 46.7 (±1.9%) 

Consolidated Energy, CE, Tapped,50 [mJ] 169 (±0.1%) 150 (±0.6%) 

Consolidation Index, CI, Tapped,50 1.5 (±0.1%) 1.5 (±0.1%) 

 

Tabulka 15 Výsledky měření objemových vlastností 

Bulk Property Measurements Nr.01 Feed 0% Nr.02 Feed 5% 

Pressure Drop, PD15,50 [mBar] 2.2 (±3.9%) 2.3 (±3.2%) 

Pressure Drop, PD1,50 [mBar] 1.3 (±2.7%) 1.0 (±3.7%) 

Permeability, k15,50 x 10-9 [cm2] 599 (±5.3%) 526 (±2.7%) 

Compressibility, CPS15 [%] 18.8 (±1.6%) 23.2 (±1.9%) 

 

Tabulka 16 Výsledky smykové zkoušky 

Shear Measurements Nr.01 Feed 0% Nr.02 Feed 5% 

Shear Stress, t7,9 [kPa] 3.6 (±1.0%) 2.8 (±0.9%) 

Shear Stress, t3,9 [kPa] 1.9 (±2.2%) 1.6 (±2.1%) 

Flow Function Coefficient, ffc 5.7 7.0 

Wall Friction Angle, WFA1.2µm [°] 20.4 13.6 
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BFE je energie potřebná k přemístění sypného materiálu při nuceném toku bez působení gravitační 

síly. Je to tedy odpor vůči nucenému toku, např. při dávkování šnekovým dopravníkem.  

Směs č. 2 vykazovala nižší hodnotu BFE, což indikuje menší odpor vůči nucenému toku. 

Obrázek 44 Porovnání základní tokové energie vzorků 

Obrázek 45 Porovnání specifické energie směsí 
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SE značí energii potřebnou pro gravitací vyvolaný tok čili odpor vůči toku při toku nenuceném,  

např. při vyplňování vzduchových dutin. U směsi č. 2 byla naměřena podstatně vyšší SE, což značí větší 

mezimolekulární tření a mechanické blokování částic. 

SI – Fyzická stabilita materiálu jako funkce opakovaných testů. Oba vzorky poskytly téměř stejné 

výsledky blízké jedné, což značí že se jedná o stabilní a robustní materiály. 

Obrázek 46 Porovnání indexů stability 

Obrázek 47 FRI obou vzorků 
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FRI vyjadřuje odezvu materiálu na změnu průtokové rychlosti, významná primárně při změnách 

rychlosti míchání, či dávkování. Oba vzorky vykazovaly podobně malé hodnoty, jejich citlivost  

na změnu průtokové rychlosti je tedy malá. CBD je fyzikální vlastnost ovlivněna hlavně tvarem částic, 

jejich texturou atd. U vzorku č. 2 byla CBD nejnižší, což značí jeho horší prostorové uspořádání. 

Aeration – při testu jsou měřeny změny toku při přívodu vzduchu do vzorku. Vyjadřuje,  

jak se bude materiál chovat při míchání, pneumatickém dávkování, či fluidizaci. Poskytuje také 

informace o soudržnosti materiálu. Vzorek č. 2 vykazoval nejvyšší hodnotu AR, což značí jeho vyšší 

sensitivitu vůči přívodu vzduchu, což může být relevantní např. při granulačním procesu. 

Obrázek 48 Porovnání AR vzorků 

Obrázek 49 Porovnání konsolidačních indexů směsí 
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Consolidation udává vliv vibrací na tokové vlastnosti materiálu. Vysoké hodnoty mohou indikovat 

problémy při transportu. Oba vzorky poskytly srovnatelně nízké hodnoty CL, tudíž by nemusely být 

citlivé při skladovacích a transportních procesech. 

Obrázek 50 Pokles tlaků u obou vzorků 

Permeability - pomocí poklesu tlaku se zjišťuje, jak snadno materiál propustí vzduch za daných 

podmínek. S větším poklesem tlaku je materiál méně propustný. Může hrát roli při aerosolizaci, 

průchodu násypkou, stlačování, pneumatickém dávkování, či plnění. Vzorek č. 2 vykazoval nižší pokles 

tlaku při 1 kPa, má tudíž větší permeabilitu při nižším tlaku, což může být výhodou např. při průchodu 

materiálu násypkou, či při plnění. 

Obrázek 50 Pokles tlaků u obou vzorků 

Obrázek 51 Porovnání stlačitelnosti vzorků 
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Compressiility vyjadřuje stačitelnost materiálu za normálního tlaku. Značí, k jakým změnám objemu 

a uspořádání částic může docházet během skladovacích a transportních procesů. U vzorku  

č. 2 byla změřena největší stačitelnost, má tedy méně výhodné uspořádané částice. 

Shear cell analysis – smykové napětí potřebné k vyvolání toku materiálu. Relevantní  

pro posouzení počátku toku materiálu a studium chování v násypkách a při skladování.  

Vzorek č. 2 vykazoval nejmenší hodnoty smykového napětí, byl tedy nejméně odolný vůči započetí 

toku. Tato vlastnost může být využita při skladování ve velkých množstvích. 

Wall friction udává, jakým způsobem ovlivňuje materiál stěn tok v zařízení. Je důležitým faktorem 

při výběru použitých materiálů zařízení a pro regulaci adheze. Vzorek č. 2 disponoval nejmenší 

hodnotou WFA, což značí jeho nižší odpor vůči pohybu podél stěn v zařízení. 

Obrázek 52 Mezní křivky vzorků 

Obrázek 53 Porovnání WFA směsí 
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5 ZÁVĚR 
 

Bakalářská práce se zabývá popisem vlastností a chováním sypných krmných směsí komponovaných  

v kooperaci s Mendelovou univerzitou. Popsány jsou primárně vlastnosti tokové, které jsou klíčové  

pro technologie zpracování těchto směsí. 

 

Teoretická část práce je zaměřena na obecný popis práškovitých materiálů, jsou zmíněny jejich tvary, 

distribuce velikosti částic, vazby mezi pevnými částicemi, mechanika partikulárních látek, napětí 

v materiálu a tokové charakteristiky těchto látek. Jsou popsány různá měřící zařízení, důraz je kladen  

na Jenikeho smykový přístroj a korektní provedení smykové zkoušky. Popsán je také princip 

vyhodnocení dat získaných měřením na JSC. 

 

Praktická část této práce je věnována popisu přípravy krmných směsí a z nich dále vyrobených 

granulí. Další částí práce bylo ověření mechanických vlastností jak směsí, tak granulí. Nejprve byly 

sypné směsi podrobeny analýze na sítech, z níž byla poté určena distribuce velikosti částic ve vzorcích. 

Bylo zjištěno, že zdaleka nejvíce zastoupené částice jsou v rozmezí 0,3–1 mm. Následně bylo prováděno 

měření délky granulí, průměrně nejdelší granule byly vytvořeny ze směsi s obsahem červů 5 %.  

Tato směs si vedla nejlépe také při testu tvrdosti granulí. 

 

Bylo provedeno ověření tokových vlastností směsí pomocí Jenikeho smykového přístroje. Přístroj, 

provedení měření a vyhodnocení je popsáno v experimentální části práce. Vyhodnocením dat byly 

získány potřebné veličiny jako pevnost v tahu σt, mez kluzu σc atd. Ze získaných dat byly sestaveny 

tokové funkce směsí. Tokové funkce vzorků vykazovaly obdobné hodnoty ff koeficientu.  

Velmi podobný byl i průběh jejich tokových křivek. Za zmínění stojí fakt, že nejvyšší hodnoty ffc 

vykazovala směs s 2 % moučných červů. Jejich zvýšené množství tedy mírně negativně ovlivnilo tokové 

vlastnosti směsí. 

 

Vzorky byly podrobeny analýze pomocí přístroje FT4 Rheometer. Z výsledků opět plyne,  

že přídavek moučných červů mění tokové vlastnosti krmných směsí. Na základě porovnání hodnot BFE 

a CBD lze vzorek s obsahem červů charakterizovat jako více kohézní, což koreluje s výsledky z JSC, 

kde se takto jeví směsi s větším obsahem červů.  

 

Z výsledných tokových funkcí a parametrů získaných analýzou pomocí přístroje FT4 by následně 

mohla být navržena konkrétní technologická řešení zpracování tohoto materiálu. Na tokové funkce 

navazují kupříkladu výpočty základních parametrů výsypek zásobníků a dávkovačů, což otevírá prostor 

pro další práce zaměřené na toto téma.  
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7 SEZNAM POUŽITÝCH SYMBOLŮ A ZKRATEK 
 

T [m] tloušťka částice 

B [m] šířka částice 

L [m] délka částice 

ml  podlouhlost 

mt  plochost 

αv  objemový součinitel 

αs  povrchový součinitel 

αk  sféricita 

αe  redukovaný objemový součinitel 

A  součinitel závislý na geometrickém tvaru částice 

dv [m] průměr koule o stejném objemu, jaký má daná částice 

ds [m] průměr koule, která má stejný povrch jako částice 

az  stupeň zaoblení 

ri [m] poloměr kružnice vepsané do rohů průmětu částice 

rv [m] poloměr maximální vepsané kružnice celého průmětu částice. 

w [%] vlhkost 

mv [kg] hmotnost kapaliny ve vzorku 

ms [kg] hmotnost vzorku 

F(r)  rozdělovací funkce 

Fw(r)  hmotností diferenciální rozdělovací funkce 

FN(r)  početní diferenciální rozdělovací funkce 

mr [kg] celková hmotnost všech částic o rozměru r 

Nr  počet částic o rozměru r 

m [kg] celková hmotnost disperzního podílu 

N  celkový počet částic disperzního podílu 

I(r)  integrální distribuční funkce velikosti částic 

Q(r)  doplňková integrální rozdělovací funkce 

d25,50,75 [m] granulometrické charakteristiky 

φi [°] úhel vnitřního tření 

φe [°] efektivní úhel tření 

FN [N] normálová síla 

FS [N] smyková síla 

A [m2] povrch 

σ [Pa] normálové napětí 

σv [Pa] vertikální normálové napětí 

σh [Pa] horizontální normálové napětí 

τ [Pa] smykové napětí 

σα [Pa] normálové napětí působící pod úhlem α 

τα [Pa] smykové napětí působící pod úhlem α 

α [Pa] úhel působící síly 

σ1 [Pa] větší normálové napětí 

σ2 [Pa] menší normálové napětí 

σm [Pa] střed Mohrovy kružnice 

σr [Pa] poloměr Mohrovy kružnice 

σc [Pa] mez kluzu, tlaková pevnost 

ff  index flow function 

mVp [kg] hmotnost těžšího zavaží 
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mVs [kg] hmotnost lehčího závaží 

σtan [Pa] tečné napětí 

τc [Pa] soudržnost 

σt [Pa] pevnost v tahu 

BFE [mJ] Basic Flowability Energy  

SI  Stability Index 

FRI  Flow Rate Index 

SE [mJ/g] Specific Energy  

CBD [g/ml] Conditioned Bulk Density  

AEv [mJ] Aerated Energy  

ARv  Aeration ratio  

NAS [s/mm]  Aeration Sensitivity  

CEn, či m [mJ] Consolitaed Energy 

CIn, či m  Consolidation Index 

CPSm [%] Compressibility  

PDm, v [mBar] Pressure Drop 

Km, v [cm2] Permeability 

τn, m [kPa] Shear Stress 

ffc  Flow Function Coefficient  

WFAx [°] Wall Friction Angle  

p  p-hodnota 

mm [kg] hmotnost misky 

mk [kg] hmotnost smykového kroužku 

msv [kg] hmotnost smykového víka 

mz [kg] hmotnost závěsu 

JSC  Jenikeho smykový přístroj 

mzav [kg] hmotnost závaží 

mc [kg] hmotnost vzorku ve smykové cele 

mvz [kg] hmotnost vzorku ve smykovém kroužku 

g [m∙s-2] tíhové zrychlení 
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Obrázek 54 Graf průběhu smykové zkoušky, 2% směs, konsolidace se závažím D 
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Obrázek 55 Mezní křivka, 2% směs, konsolidace se závažím D 
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Obrázek 56 Mezní křivka, Mohrovy kružnice významné body, 2% směs, konsolidace se závažím D 
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Obrázek 57 Graf průběhu smykové zkoušky, 2% směs, konsolidace se závažím C 
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Obrázek 58 Mezní křivka, 2% směs, konsolidace se závažím C 

Obrázek 59 Mezní křivka, Mohrovy kružnice, 2% směs, konsolidace se závažím C 
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Obrázek 60 Graf průběhu smykové zkoušky, 2% směs, konsolidace se závažími B a A 
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Obrázek 61 Mezní křivka, 2% směs, konsolidace se závažími B a A 
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Obrázek 63 Graf průběhu smykové zkoušky, 5% směs, konsolidace se závažím E 
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Obrázek 62 Mezní křivka, Mohrovy kružnice, 2% směs, konsolidace se závažími B a A 
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Obrázek 64 Mezní křivka, 5% směs, konsolidace se závažím E 

Obrázek 65 Mezní křivka, Mohrovy kružnce, 5% směs, konsolidace se závažím E 
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Obrázek 66 Graf průběhu smykové zkoušky, 5% směs, konsolidace se závažím D 
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Obrázek 67 Mezní křivka, 5% směs, konsolidace se závažím D 
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Obrázek 68 Mezní křivka, Mohrovy kružnice, 5% směs, konsolidace se závažím D 
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Obrázek 69 Graf průběhu smykové zkoušky, 5% směs, konsoliadce se závažím C 
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Obrázek 70 Mezní křivka, 5% směs, konsoliadce se závažím C 

Obrázek 71 Mezní křivka, Mohrovy kružnice, 5% směs, konsoliadce se závažím C 
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Obrázek 72 Graf průběhu smykové zkoušky, 5% směs, konsolidace se závažími B a A 
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Obrázek 73 Mezní křivka, 5% směs, konsolidace se závažími B a A 
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Obrázek 74 Mezní křivka, Mohrovy kružnice, 5% směs, konsolidace se závažími B a A 
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Obrázek 75 Graf průběhu smykové zkoušky, 20% směs, konsolidace se závažím E 
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y = 0,3402x + 1,8934
R² = 0,9886
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Obrázek 76 Mezní křivka, 20% směs, konsolidace se závažím E 

Obrázek 77 Mezní křivka, Mohrovy kružnice, 20% směs, konsolidace se závažím E 
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Obrázek 78 Graf průběhu smykové zkoušky, 20% směs, konsolidace se závažím D 
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Obrázek 79 Mezní křivka, 20% směs, konsolidace se závažím D 
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Obrázek 80 Mezní křivka, Mohrovy kružnice, 20% směs, konsolidace se závažím D 
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Obrázek 81 Graf průběhu smykové zkoušky, 20% směs, konsolidace se závažím C 
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y = 0,3574x + 0,9472
R² = 0,9996
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Obrázek 82 Mezní křivka, 20% směs, konsolidace se závažím C 

Obrázek 83 Mezní křivka, Mohrovy kružnice, 20% směs, konsolidace se závažím C 
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Obrázek 84 Graf průběhu smykové zkoušky, 20% směs, konsolidace se závažími B a A 
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Obrázek 85 Mezní křivka, 20% směs, konsolidace se závažími B a A 
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Obrázek 86 Mezní křivka, Mohrovy kružnice, 20% směs, konsolidace se závažími B a A 

Obrázek 87 Porovnání výsledku celkové energie vzorků 



76 

 

 

 

 

 

Obrázek 88 Graf závislosti celkové energie na rychlosti vzduchu 

Obrázek 89 Graf závislosti celkové energie na rychlosti procházející čepele 
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Obrázek 90 Znázornění poklesu tlaku v závislosti na aplikovaném normálovém napětí 

Obrázek 91 Graf závislosti stlačitelnosti na aplikovaném normálovém napětí 
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Obrázek 92 Mezní křivky a Mohrovy kružnice směsí 


